
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. Resolucions

Resolució 9/IX del Parlament de Catalunya, d’en-
càrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un in-
forme de fiscalització relatiu al Consorci Fòrum de les Cul-
tures Barcelona 2004 i a la societat Fòrum Universal de les 
Cultures Barcelona 2004, SA
Tram. 253-00002/09
Adopció p. 9

Resolució 10/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 5/2010, referent a la 
Cambra de Comerç de Lleida, corresponent al 2007
Tram. 256-00075/08
Adopció p. 9

Resolució 11/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 8/2010, relatiu al Fons 
social europeu, corresponent al període 1990-2001
Tram. 256-00076/08
Adopció p. 9

Resolució 12/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 12/2010, relatiu als 
ajuts atorgats pel Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural, corresponent al 2006
Tram. 256-00077/08
Adopció p. 10

1.15. Mocions

Moció 12/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 302-00019/09
Aprovació p. 10

Moció 13/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
relacions del Govern amb l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 302-00020/09
Aprovació p. 11

Moció 14/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
present i el futur de l’energia nuclear a Catalunya
Tram. 302-00025/09
Aprovació p. 11

Moció 15/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
desocupació juvenil i les polítiques de joventut
Tram. 302-00021/09
Aprovació p. 12

Moció 16/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
coordinació i l’impuls de la política lingüística
Tram. 302-00022/09
Aprovació p. 12

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la liquiditat i el finan-
çament dels ens locals
Tram. 300-00034/09
Substanciació p. 13

Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària
Tram. 300-00035/09
Substanciació p. 13

Interpel·lació al Govern sobre les mesures d’estímul 
econòmic, de creació d’ocupació i de suport a emprenedors 
i a autònoms
Tram. 300-00036/09
Substanciació p. 13

Interpel·lació al Govern sobre la retallada pressu-
postària en l’àmbit de la salut
Tram. 300-00037/09
Substanciació p. 13

Interpel·lació al Govern sobre l’atur i les polítiques 
d’ocupació
Tram. 300-00038/09
Substanciació p. 13

Interpel·lació al Govern sobre el futur de l’aeroport 
de Lleida-Alguaire
Tram. 300-00039/09
Substanciació p. 13

Interpel·lació al Govern sobre la prostitució
Tram. 300-00040/09
Substanciació p. 13

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell de modificació del Reglament (CE) 1049/2001, sobre 
l’accés als documents del Parlament Europeu, del Consell i 
de la Comissió
Tram. 295-00024/09
Coneixement de la proposta p. 13

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària i de 
garantia de l’equilibri financer de la Generalitat de Catalunya
Tram. 202-00009/09
Debat de totalitat p. 14
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 14

Proposició de llei de declaració d’independència 
de Catalunya
Tram. 202-00015/09
Debat de totalitat p. 14
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 14
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2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 1/2011, de reestructuració del Departament de la Presi-
dència, pel que fa a l’adscripció del Centre d’Estudis d’Opi-
nió al dit departament
Tram. 250-00003/09
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre el nomenament del 
president de la representació de la Generalitat en la Comis-
sió Bilateral Generalitat - Estat
Tram. 250-00011/09
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre l’arribada de la línia 1 
del metro a l’estació intermodal del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-00034/09
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la supressió de les li-
mitacions de la velocitat als accessos a Barcelona
Tram. 250-00042/09
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la reconversió de l’Es-
cola Jacint Verdaguer, de Canovelles (Vallès Oriental), en un 
institut escola
Tram. 250-00048/09
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre el restabliment de les 
línies de subvenció per a famílies i ajuntaments per a les 
activitats de la setmana de vacances dels mesos de febrer 
i març
Tram. 250-00051/09
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre la recuperació del pro-
jecte de l’Institut Escola de Navàs (Bages) per al curs 2011-
2012
Tram. 250-00058/09
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre la recuperació del 
projecte de l’Institut Escola de Manlleu (Osona) per al curs 
2011-2012
Tram. 250-00059/09
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre la revocació de l’acord 
d’iniciar el primer curs d’ESO en un institut escola de Riells 
i Viabrea (Selva)
Tram. 250-00068/09
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre el projecte de nova es-
cola d’Ordal, a Subirats (Alt Penedès)
Tram. 250-00069/09
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre la vinculació de l’insti-
tut escola del districte de Sant Martí de Barcelona a l’Escola 
Pere IV
Tram. 250-00074/09
Rebuig p. 15

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política d’integració dels immigrants
Tram. 302-00023/09
Rebuig p. 15

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la sobirania fiscal
Tram. 302-00024/09
Rebuig p. 15

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del recurs de cassació en matèria 
de dret civil a Catalunya
Tram. 202-00013/09
Retirada de l’esmena a la totalitat presentada pel Subgrup 
Parlamentari Ciutadans p. 16
Debat de totalitat p. 16
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini per a proposar compareixences p. 16

Proposició de llei de consultes populars per via no 
de referèndum
Tram. 202-00017/09
Esmenes a la totalitat p. 16

Proposició de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 202-00018/09
Esmenes a la totalitat p. 17

Proposició de llei de transparència i accés a la in-
formació pública
Tram. 202-00019/09
Ponència per a elaborar l’Informe p. 17

Proposició de llei de creació de la deducció cor-
responent al tram autonòmic de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques per les despeses realitzades per a la 
contractació de la cobertura mèdica per assegurances de 
salut privades
Tram. 202-00020/09
Esmenes a la totalitat p. 18

Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de 
contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció 
del dèficit públic, pel que fa a la determinació del tipus de 
gravamen general de l’impost de transmissions patrimonials
Tram. 202-00021/09
Esmenes a la totalitat p. 18

Proposició de llei de reconeixement del Penedès 
com a demarcació veguerial
Tram. 202-00022/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 18

Proposició de llei d’addició de l’apartat 2 de l’article 
58 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions
Tram. 202-00023/09
Esmenes a la totalitat p. 19

Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a 
la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00028/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 19

Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimoni 
natural
Tram. 202-00039/09
Presentació p. 19

Proposició de llei de modificació dels articles 20, 
21 i 22.1 del Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comar-
cal de Catalunya
Tram. 202-00040/09
Presentació p. 62

Proposició de llei de modificació de la Llei 30/2010, 
del 3 d’agost, de vegueries, sobre el sistema d’elecció dels 
consells de vegueria
Tram. 202-00041/09
Presentació p. 64

Proposició de llei de protecció civil de Catalunya
Tram. 202-00042/09
Presentació p. 66

Proposició de llei dels serveis de prevenció, extin-
ció d’incendis i salvaments de la Generalitat
Tram. 202-00043/09
Presentació p. 106
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria de districte dels Mossos d’Esquadra a la Jon-
quera (Alt Empordà) amb un sector de trànsit
Tram. 250-00102/09
Esmenes presentades p. 131

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del nou Hospital Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00103/09
Esmenes presentades p. 131

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
estratègic del cooperativisme
Tram. 250-00104/09
Esmenes presentades p. 132

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció d’un nou hospital a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-00107/09
Esmenes presentades p. 132

Proposta de resolució sobre la creació d’una aula 
activa del Servei d’Ocupació de Catalunya a Vic (Osona)
Tram. 250-00108/09
Esmenes presentades p. 132

Proposta de resolució sobre el condicionament del 
tram del congost de Tresponts de la carretera C-14 entre 
Organyà i Montan de Tost
Tram. 250-00110/09
Esmenes presentades p. 132

Proposta de resolució sobre la negociació amb les 
empreses de creuers que arriben al port de Barcelona per a 
promocionar el turisme més enllà de la ciutat de Barcelona
Tram. 250-00111/09
Esmenes presentades p. 133

Proposta de resolució sobre la implantació de trens 
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda al servei de 
rodalia i regional
Tram. 250-00112/09
Esmenes presentades p. 133

Proposta de resolució sobre la substitució de la 
central tèrmica de Cubelles (Garraf) per una de cicle combi-
nat i sobre el canvi d’emplaçament actual
Tram. 250-00114/09
Esmenes presentades p. 133

Proposta de resolució sobre la concessió de la ges-
tió dels habitatges públics pels ajuntaments que ho sol·licitin
Tram. 250-00115/09
Esmenes presentades p. 134

Proposta de resolució sobre l’ocupació de les pla-
ces vacants dels òrgans judicials
Tram. 250-00117/09
Esmenes presentades p. 134

Proposta de resolució sobre la mobilitat al Mares-
me
Tram. 250-00118/09
Esmenes presentades p. 134

Proposta de resolució sobre el desplegament i la 
reserva pressupostària de la Llei 3/2009, de regularització i 
millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 250-00121/09
Esmenes presentades p. 135

Proposta de resolució sobre el desplegament i la 
reserva pressupostària de la Llei 2/2004, de millora de bar-
ris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció espe-
cial
Tram. 250-00122/09
Esmenes presentades p. 135

Proposta de resolució sobre les actuacions per a 
fer complir a l’Ajuntament de Martorell la resolució del 12 
de gener de 2010 de l’Agència Catalana de l’Aigua i sobre 
l’execució de les obres de restauració de la llera del riu Anoia
Tram. 250-00127/09
Esmenes presentades p. 136

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la reconsideració de 
l’ajornament del projecte del nou Hospital Josep Trueta, de 
Girona, fins al 2013
Tram. 250-00056/09
Esmenes presentades p. 126

Proposta de resolució sobre la recuperació del pro-
jecte executiu del nou Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa 
(Baix Ebre), per al 2011
Tram. 250-00060/09
Esmenes presentades p. 127

Proposta de resolució sobre la millora de la mobili-
tat al Maresme
Tram. 250-00063/09
Esmenes presentades p. 127

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
de construcció d’un hospital regional a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 250-00073/09
Esmenes presentades p. 127

Proposta de resolució sobre la promoció de l’ocu-
pació dels autònoms
Tram. 250-00075/09
Esmenes presentades p. 128

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00076/09
Esmenes presentades p. 128

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
normes estatals necessàries per a fer efectives les disposi-
cions de l’Estatut en matèria de justícia
Tram. 250-00085/09
Esmenes presentades p. 128

Proposta de resolució de suport a l’inici d’un procés 
democràtic a la República de Guinea Equatorial
Tram. 250-00086/09
Esmenes presentades p. 129

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
nova seu regional i de la comissaria de districte dels Mossos 
d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 250-00089/09
Esmenes presentades p. 129

Proposta de resolució sobre la construcció de 
l’Hospital Ernest Lluch, a Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00091/09
Esmenes presentades p. 129

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Hospi-
tal de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 250-00094/09
Esmenes presentades p. 130

Proposta de resolució sobre l’aprovisionament de 
places d’infermeria a l’atenció primària de l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 250-00097/09
Esmenes presentades p. 130

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
obres d’ampliació de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00099/09
Esmenes presentades p. 130

Proposta de resolució sobre el manteniment la 
construcció del nou Hospital Vicenç Ferrer, de Rubí (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-00100/09
Esmenes presentades p. 131

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 250-00101/09
Esmenes presentades p. 131



18 d’abril de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 57

SUMARI 4

Proposta de resolució sobre els ajuts del Fons per 
a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per a la 
creació o restauració de vies arbrades
Tram. 250-00150/09
Esmenes presentades p. 140

Proposta de resolució sobre els ajuts del Fons per 
a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per al des-
plegament del Pla director de colònies industrials
Tram. 250-00151/09
Esmenes presentades p. 140

Proposta de resolució sobre els plans directors ur-
banístics del sistema costaner
Tram. 250-00152/09
Esmenes presentades p. 140

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
coordinació dels serveis ferroviaris de les línies R4 i R7 a 
l’intercanviador de Martorell
Tram. 250-00153/09
Esmenes presentades p. 141

Proposta de resolució sobre les mesures per a la 
reducció de la contaminació i el millorament de la mobilitat i 
la seguretat viària
Tram. 250-00154/09
Esmenes presentades p. 141

Proposta de resolució sobre els serveis de pediatria 
de l’equip d’atenció primària Gatassa (Mataró 6), al CAP El 
Maresme, de Mataró
Tram. 250-00156/09
Esmenes presentades p. 142

Proposta de resolució sobre el desdoblament de 
l’eix viari entre Tàrrega, Balaguer i Alfarràs, a les carreteres 
C-53 i C-26
Tram. 250-00162/09
Esmenes presentades p. 142

Proposta de resolució sobre l’assignació d’un vehi-
cle d’assistència mèdica d’intervenció ràpida a Ponts (No-
guera)
Tram. 250-00163/09
Esmenes presentades p. 142

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies de Renfe a Sant Vicenç de Castellet (Bages)
Tram. 250-00166/09
Esmenes presentades p. 142

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
obres de construcció, reforma i millora dels hospitals públics
Tram. 250-00167/09
Esmenes presentades p. 143

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
obres de construcció de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tar-
ragona
Tram. 250-00168/09
Esmenes presentades p. 143

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
nou hospital a Tarragona
Tram. 250-00169/09
Esmenes presentades p. 143

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
Ciutat Judicial de Tarragona
Tram. 250-00170/09
Esmenes presentades p. 144

Proposta de resolució sobre el programa «La sar-
dana a l’escola»
Tram. 250-00173/09
Esmenes presentades p. 144

Proposta de resolució de suport al dret d’autode-
terminació del Sàhara Occidental i sobre la continuació de 
l’ajuda humanitària i la cooperació amb els campaments de 
refugiats a Tindouf
Tram. 250-00174/09
Esmenes presentades p. 144

Proposta de resolució sobre la presentació d’un 
projecte de llei de creació de cossos de funcionaris de l’Ad-
ministració de justícia dependents de la Generalitat
Tram. 250-00129/09
Esmenes presentades p. 136

Proposta de resolució sobre la dotació d’equips 
multidisciplinaris als centres de menors
Tram. 250-00130/09
Esmenes presentades p. 136

Proposta de resolució sobre el desplegament de 
l’article 108 de l’Estatut i sobre les indemnitzacions que per-
ceben els jutges de pau
Tram. 250-00131/09
Esmenes presentades p. 137

Proposta de resolució sobre l’increment dels recur-
sos destinats al torn d’ofici
Tram. 250-00133/09
Esmenes presentades p. 137

Proposta de resolució sobre l’increment dels recur-
sos destinats al torn d’ofici
Tram. 250-00133/09
Esmenes presentades p. 137

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans 
per als casos de violència masclista i sobre la creació de 
jutjats de violència sobre la dona a Tarragona i Figueres
Tram. 250-00134/09
Esmenes presentades p. 137

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre 
de metges forenses i sobre llur formació
Tram. 250-00135/09
Esmenes presentades p. 138

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de la part nova de l’Hospital de Sant Bernabé, de 
Berga
Tram. 250-00139/09
Esmenes presentades p. 138

Proposta de resolució sobre el suport als comitès 
d’empresa de Derbi, Valeo, Ficosa i Yamaha en les negocia-
cions per a la defensa del manteniment dels llocs de treball
Tram. 250-00141/09
Esmenes presentades p. 138

Proposta de resolució sobre el garantiment dels 
recursos materials i personals a l’Escola Pontons (Alt Pene-
dès) i sobre l’ampliació de la plantilla del centre
Tram. 250-00142/09
Esmenes presentades p. 138

Proposta de resolució sobre la constitució d’un 
grup de treball integrat per representants de la Generali-
tat, dels grups parlamentaris i de persones expertes per a 
analitzar les propostes polítiques i jurídiques relatives a les 
actuacions arran de la sentència del Tribunal Constitucional 
contrària a l’Estatut
Tram. 250-00143/09
Esmenes presentades p. 139

Proposta de resolució sobre el compliment de 
l’acord de 25 de novembre de 2010 amb l’Ajuntament de Tar-
ragona per a la cessió d’ús de les instal·lacions de la ciutat 
de repòs i de vacances de Tarragona per a activitats socio-
culturals
Tram. 250-00146/09
Esmenes presentades p. 139

Proposta de resolució sobre la constitució d’un 
grup de treball interdepartamental amb representants del 
sector de l’automòbil i sobre la promoció d’un codi de bones 
pràctiques
Tram. 250-00147/09
Esmenes presentades p. 139

Proposta de resolució sobre el sistema tramviari del 
Camp de Tarragona
Tram. 250-00149/09
Esmenes presentades p. 140
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Proposta de resolució sobre el retorn progressiu 
del cabal d’aigua del Ter a les comarques gironines
Tram. 250-00335/09
Presentació p. 151

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis i el millorament de les retribucions dels lletrats del 
torn d’ofici
Tram. 250-00336/09
Presentació p. 152

Proposta de resolució sobre la inclusió de la pre-
servació dels corredors ecològics i biològics de Tarragona 
en l’informe definitiu del Pla d’ordenació urbanística muni-
cipal
Tram. 250-00337/09
Presentació p. 152

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Hos-
pital de Viladecans (Baix Llobregat) i sobre la convocatòria 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral amb 
relació als projectes en aquest territori
Tram. 250-00338/09
Presentació p. 153

Proposta de resolució sobre la revisió pel Consell 
de Seguretat Nuclear de les condicions de l’autorització 
d’explotació de la central nuclear de Vandellòs II
Tram. 250-00339/09
Presentació p. 154

Proposta de resolució sobre la revisió pel Consell 
de Seguretat Nuclear de les condicions de l’autorització 
d’explotació de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II
Tram. 250-00340/09
Presentació p. 154

Proposta de resolució sobre la designació de l’Insti-
tut de Deltebre (Baix Ebre) com a centre de referència en cas 
de no construir-se l’institut escola de Sant Jaume d’Enveja 
(Montsià) i sobre el garantiment del servei de menjador
Tram. 250-00341/09
Presentació p. 155

Proposta de resolució sobre l’actuació de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball davant Yamaha per a vetllar 
pels drets dels treballadors en llurs reivindicacions
Tram. 250-00342/09
Presentació p. 156

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
del servei de trens de rodalia del Camp de Tarragona
Tram. 250-00343/09
Presentació p. 156

Proposta de resolució sobre la construcció de l’eix 
viari entre Reus, Constantí, Sant Salvador i Perafort
Tram. 250-00344/09
Presentació p. 157

Proposta de resolució sobre el compliment del pro-
grama de planejament territorial i del Pla director urbanístic 
del Pallars Sobirà
Tram. 250-00345/09
Presentació p. 157

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
recursos i els serveis de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00346/09
Presentació p. 158

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’acabament 
de la segona fase de l’ampliació de l’hospital
Tram. 250-00347/09
Presentació p. 159

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra al baix Montseny
Tram. 250-00348/09
Presentació p. 159

Proposta de resolució sobre la promoció de les co-
munitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-00349/09
Presentació p. 160

Proposta de resolució sobre el sistema d’accés a 
la universitat
Tram. 250-00175/09
Esmenes presentades p. 145

Proposta de resolució sobre l’augment de l’oferta 
dels serveis ferroviaris a la línia R2 entre les estacions de 
Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell
Tram. 250-00177/09
Esmenes presentades p. 145

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels ajuts 
relatius al planejament urbanístic iniciat el 2004
Tram. 250-00178/09
Esmenes presentades p. 146

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
d’equipaments museístics i culturals a Barcelona
Tram. 250-00179/09
Esmenes presentades p. 146

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de la 
depuradora d’aigües residuals i de la xarxa de col·lectors de 
la urbanització Mas de Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
Tram. 250-00184/09
Esmenes presentades p. 146

Proposta de resolució sobre el projecte executiu i 
l’inici de les obres del nou Hospital Universitari Doctor Josep 
Trueta de Girona i sobre el seu lideratge com a campus de 
salut gironí
Tram. 250-00185/09
Esmenes presentades p. 147

Proposta de resolució sobre el manteniment i l’am-
pliació dels ajuts per al pagament de lloguers i quotes hipo-
tecàries de famílies en situació precària
Tram. 250-00216/09
Rectificació del text presentat p. 147

Proposta de resolució sobre l’acceptació preferent 
dels treballadors desocupats de SAS en els cursos de for-
mació del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la fabrica-
ció del nou model Audi Q3
Tram. 250-00270/09
Presentació p. 147

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de viabilitat general per a l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 250-00301/09
Rectificació del text presentat p. 148

Proposta de resolució sobre l’estudi informatiu i de 
viabilitat del projecte de tramvia de Girona a Olot
Tram. 250-00329/09
Presentació p. 148

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de construcció de la variant d’Olot entre la carretera C-152 
i la N-260
Tram. 250-00330/09
Presentació p. 149

Proposta de resolució sobre la generalització del 
sistema de finançament de la prestació dels serveis sanitaris 
amb base territorial i capitativa
Tram. 250-00331/09
Presentació p. 149

Proposta de resolució sobre el garantiment del ca-
lendari d’inversions en l’àmbit de la salut d’acord amb el Pla 
d’estructures i inversions 2004-2012
Tram. 250-00332/09
Presentació p. 150

Proposta de resolució sobre la consensuació amb 
els agents socials de l’àmbit de la salut dels escenaris eco-
nòmics i pressupostaris fins al 2014 en l’elaboració dels 
pressupostos del 2011
Tram. 250-00333/09
Presentació p. 150

Proposta de resolució sobre la modificació dels es-
tatuts de l’ens d’abastament d’aigua Aigües Ter Llobregat 
per a la inclusió en el Consell d’Administració de represen-
tants de la conca del Ter
Tram. 250-00334/09
Presentació p. 151
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la coordinació i l’impuls de la política lingüística
Tram. 302-00022/09
Esmenes presentades p. 171

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política d’integració dels immigrants
Tram. 302-00023/09
Esmenes presentades p. 173

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el present i el futur de l’energia nuclear a Catalunya
Tram. 302-00025/09
Esmenes presentades p. 177

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corres-
ponent al 2010
Tram. 360-00002/09
Debat de l’Informe en la Comissió p. 177

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00012/09
Adopció p. 178

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/09
Elecció del secretari p. 178

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Cooperació i Soli-
daritat
Tram. 411-00004/09
Ratificació del president p. 178
Elecció del secretari p. 178

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat 
al Sàhara
Tram. 413-00001/09
Designació de membres p. 178

Composició de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta
Tram. 413-00002/09
Designació de membres p. 179

Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolu-
pament i Salut Reproductiva
Tram. 413-00003/09
Constitució, elecció de la coordinadora i designació d’es-
pecialistes p. 179

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/09
Constitució i elecció de la coordinadora p. 179
Designació de membres p. 179
Designació de membres p. 180

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre la política d’habitatge
Tram. 354-00030/09
Sol·licitud i tramitació p. 180

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut de Segur de Calafell (Baix Penedès)
Tram. 250-00350/09
Presentació p. 160

Proposta de resolució sobre la constitució de les 
vegueries de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona
Tram. 250-00351/09
Presentació p. 161

Proposta de resolució sobre les connexions ferrovi-
àries transfontereres entre l’Alt Empordà i el Rosselló
Tram. 250-00352/09
Presentació p. 162

Proposta de resolució sobre l’establiment d’acords 
entre les entitats juvenils i els instituts públics per a exposar 
a l’alumnat els projectes associatius
Tram. 250-00353/09
Presentació p. 162

Proposta de resolució sobre la restauració de la 
Casa Puig i Cadafalch, d’Argentona (Maresme)
Tram. 250-00354/09
Presentació p. 163

Proposta de resolució sobre els peritatges de les 
afectacions causades per les obres de la carretera C-15 a 
Canyelles (Garraf)
Tram. 250-00355/09
Presentació p. 164

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari
Tram. 270-00001/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 165
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 165

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 270-00002/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 165
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 165

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 270-00004/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 165
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 165

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00006/09
Presentació p. 165

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2011, d’economia sostenible
Tram. 270-00007/09
Presentació p. 166

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 302-00019/09
Esmenes presentades p. 168

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les relacions amb l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 302-00020/09
Esmenes presentades p. 168

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la desocupació juvenil i les polítiques de joventut
Tram. 302-00021/09
Esmenes presentades p. 169
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Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Secretaria d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exte-
rior i de la Unió Europea perquè informin sobre les polítiques 
d’acció exterior
Tram. 356-00077/09
Sol·licitud p. 182

Sol·licitud de compareixença del director general de 
l’Agència de Qualitat d’Internet davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui el resultat de l’estudi sobre l’anorèxia i la 
bulímia a Internet
Tram. 356-00078/09
Sol·licitud p. 182

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’As-
sociació contra l’Anorèxia i la Bulímia davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui el resultat de l’estudi sobre l’anorèxia i 
la bulímia a Internet
Tram. 356-00079/09
Sol·licitud p. 182

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern 
davant la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea perquè informi sobre el seu programa 
d’actuació
Tram. 356-00080/09
Sol·licitud p. 183

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers 
Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè informi sobre el seu programa d’actuació
Tram. 356-00081/09
Sol·licitud p. 183

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Cooperació davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
perquè informi sobre el seu programa d’actuació i sobre el 
desplegament del Pla director de cooperació
Tram. 356-00082/09
Sol·licitud p. 183

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la justícia de proximitat i sobre la medi-
ació com a mitjà de resolució de conflictes
Tram. 356-00083/09
Sol·licitud p. 183

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Règim Penitenciari i Recursos davant la Comissió de Justí-
cia perquè informi sobre l’experiència dels mòduls de parti-
cipació i convivència al centre penitenciari Lledoners
Tram. 356-00084/09
Sol·licitud p. 183

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de 
l’Associació Espanyola contra el Càncer - Catalunya contra 
el Càncer Girona davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre les actuacions i els projectes de futur en la lluita contra 
el càncer
Tram. 356-00086/09
Sol·licitud p. 183

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre 
les polítiques d’innovació i transferència a l’activitat econò-
mica, social i territorial
Tram. 355-00023/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 184

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre les polítiques d’innovació i transferència a l’activitat 
econòmica, social i territorial
Tram. 355-00024/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 184

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença de representants del col·lectiu Pa-
pàs de l’Àlex davant la Comissió d’Ensenyament i Universi-

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Comunitat Israelita de Barcelona davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre les acti-
vitats de la Comunitat en pro de les relacions entre ambdós 
països
Tram. 356-00034/09
Sol·licitud p. 180

Sol·licitud de compareixença del director de l’Ins-
titut Ramon Llull davant la Comissió de Cultura i Llengua 
perquè informi sobre els objectius i les actuacions a realitzar 
en la nova etapa de l’Institut
Tram. 356-00063/09
Sol·licitud p. 180

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habi-
tatge davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre les noves polítiques de sòl i habitatge
Tram. 356-00065/09
Sol·licitud p. 180

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre les activitats de l’Associació i 
la problemàtica d’aquestes malalties
Tram. 356-00066/09
Sol·licitud p. 181

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Agència de Qualitat d’Internet davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre el tractament de l’anorèxia i la bulímia a 
Internet i la informació disponible
Tram. 356-00067/09
Sol·licitud p. 181

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informin sobre les políti-
ques de sòl i habitatge
Tram. 356-00070/09
Sol·licitud p. 181

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Secretaria de Territori i Mobilitat davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informin sobre les polítiques 
de sòl i habitatge
Tram. 356-00071/09
Sol·licitud p. 181

Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi 
Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre el Pla de qualitat ambiental a 
l’entorn metropolità de Barcelona
Tram. 356-00072/09
Sol·licitud p. 181

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers 
Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè informi sobre les línies de treball de la Se-
cretaria d’Afers Exteriors
Tram. 356-00073/09
Sol·licitud p. 181

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la 
Comissió de Justícia perquè informin sobre l’ús de la media-
ció com a instrument per a la resolució de conflictes
Tram. 356-00074/09
Sol·licitud p. 182

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia da-
vant la Comissió de Justícia perquè informin sobre la justícia 
de proximitat
Tram. 356-00075/09
Sol·licitud p. 182

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Direcció General de Cooperació al Desenvolupament davant 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informin so-
bre les polítiques de cooperació al desenvolupament i d’ajut 
humanitari
Tram. 356-00076/09
Sol·licitud p. 182
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Compareixença del rector de la Universitat Abat 
Oliba davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per 
a informar sobre les polítiques d’universitat, recerca i inno-
vació
Tram. 357-00028/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 186

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al gener del 2011
Tram. 337-00006/09
Presentació p. 186

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 4989/2000, interpo-
sat pel Parlament contra el capítol V, Comerç interior, del 
títol IV, Altres mesures liberalitzadores, del Reial decret llei 
6/2000, del 23 de juny, de mesures urgents d’intensificació 
de la competència en mercats de béns i serveis
Tram. 380-00001/06
Sentència del Tribunal Constitucional p. 186

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 7791/2010, planteja-
da pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barce-
lona respecte a l’article 30 de la Llei 3/1993, del 5 de març, 
de l’Estatut del consumidor
Tram. 382-00001/09
Al·legacions que formula el Parlament p. 193

Qüestió d’inconstitucionalitat 43/2010, plantejada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona 
respecte a l’article 30 de la Llei 3/1993, del 5 de març, de 
l’Estatut del consumidor
Tram. 382-00002/09
Al·legacions que formula el Parlament p. 195

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Pressupost del Parlament per al 2011
Tram. 230-00001/09
Aprovació p. 198

Designació dels diputats interventors per al període 
pressupostari del 2011
Tram. 231-00001/09
Adopció p. 203

tats per a informar sobre els projectes i les línies d’actuació 
d’aquesta associació
Tram. 357-00015/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 184

Compareixença del director dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament a Girona davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats per a informar sobre la prohibició a directors 
d’instituts de parlar amb els mitjans de comunicació
Tram. 357-00016/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 184

Compareixença del rector de la Universitat de Bar-
celona davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per 
a informar sobre les polítiques d’universitat, recerca i inno-
vació
Tram. 357-00017/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 184

Compareixença de la rectora de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats per a informar sobre les polítiques d’universitat, 
recerca i innovació
Tram. 357-00018/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 184

Compareixença del rector de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats per a informar sobre les polítiques d’universitat, 
recerca i innovació
Tram. 357-00019/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 184

Compareixença del rector de la Universitat Pompeu 
Fabra davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per 
a informar sobre les polítiques d’universitat, recerca i inno-
vació
Tram. 357-00020/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 185

Compareixença de la rectora de la Universitat de 
Girona davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per 
a informar sobre les polítiques d’universitat, recerca i inno-
vació
Tram. 357-00021/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 185

Compareixença del rector de la Universitat de Llei-
da davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a in-
formar sobre les polítiques d’universitat, recerca i innovació
Tram. 357-00022/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 185

Compareixença del rector de la Universitat Rovi-
ra i Virgili davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
per a informar sobre les polítiques d’universitat, recerca i 
innovació
Tram. 357-00023/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 185

Compareixença de la rectora de la Universitat 
Oberta de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats per a informar sobre les polítiques d’universitat, 
recerca i innovació
Tram. 357-00024/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 185

Compareixença del rector de la Universitat de Vic 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a in-
formar sobre les polítiques d’universitat, recerca i innovació
Tram. 357-00025/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 185

Compareixença de la rectora de la Universitat Ra-
mon Llull davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
per a informar sobre les polítiques d’universitat, recerca i 
innovació
Tram. 357-00026/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 185

Compareixença del rector de la Universitat Inter-
nacional de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats per a informar sobre les polítiques d’universitat, 
recerca i innovació
Tram. 357-00027/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 185
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Resolució 10/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
5/2010, referent a la Cambra de Comerç de 
Lleida, corresponent al 2007
Tram. 256-00075/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 2, 24.03.2011, DSPC-C 45

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 22 i 24 de març, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris, sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
5/2010, referent a la Cambra de Comerç de Lleida, cor-
responent al 2007 (tram. 256-00075/08).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova l’Informe de fiscalització 5/2010, referent a 
la Cambra de Comerç de Lleida, corresponent al 2007 
(tram. 256-00075/08) i n’assumeix les conclusions i re-
comanacions

2. Insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura de Comptes que recull l’informe a què fa refe-
rència l’apartat 1 adreçades a l’Administració tutelar de 
la Cambra de Comerç de Lleida.

Palau del Parlament, 24 de març de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 11/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
8/2010, relatiu al Fons social europeu, cor-
responent al període 1990-2001
Tram. 256-00076/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 2, 24.03.2011, DSPC-C 45

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 22 i 24 de març, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris, sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
8/2010, relatiu al Fons social europeu, corresponent al 
període 1990-2001 (tram. 256-00076/08).

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

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 9/IX del Parlament de Catalunya, 
d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de 
l’elaboració d’un informe de fiscalització re-
latiu al Consorci Fòrum de les Cultures Bar-
celona 2004 i a la societat Fòrum Universal 
de les Cultures Barcelona 2004, SA
Tram. 253-00002/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 2, 22.03.2011, DSPC-C 43

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda el dia 22 de març, ha estudiat el text de la pro-
posta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comp-
tes de l’elaboració d’un informe de fiscalització relatiu 
al Consorci Fòrum de les Cultures Barcelona 2004 i a 
la societat Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004 (tram. 253-00002/09), presentada pel G. P. del Par-
tit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, atesa la participació de la 
Generalitat en els òrgans de gestió i administració del 
Consorci Fòrum de les Cultures Barcelona 2004, enco-
mana a la Sindicatura de Comptes de Catalunya d’elabo-
rar, d’acord amb el que disposa la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes:

1. Un informe de fiscalització relatiu a la gestió compta-
ble, les despeses, els contractes i convenis i els comptes 
del Consorci Fòrum de les Cultures Barcelona 2004, des 
de la data de constitució fins a l’acabament de l’activitat 
de gestió i administració del dit consorci.

2. Un informe de fiscalització relatiu a la gestió compta-
ble, les despeses, els contractes i convenis i els comptes 
de la societat Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 
2004, SA, d’ençà de l’any 2000, en què es va constituir.

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas
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1.15. MOCIONS

Moció 12/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial
Tram. 302-00019/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 9, 14.04.2011, DSPC-P 13

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 d’abril 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una aten-
ció especial (tram. 302-00019/09), presentada pel diputat 
Celestino Corbacho i Chaves, del Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 10747 i 10773) i pel Subgrup Parlamen-
tari de Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 
10763).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir la continuïtat de l’aplicació i el desplegament 
de la Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció espe-
cial, per mitjà de la convocatòria anual de projectes de 
millora de barris, àrees urbanes i viles.

b) Fer una reserva en el pressupost del 2011 per a ga-
rantir l’execució, la continuïtat i el desenvolupament dels 
projectes seleccionats i incorporats al Pla de barris.

c) Garantir, per a la convocatòria de projectes de millora 
de barris, àrees urbanes i viles del 2011, la continuïtat de 
les actuacions complementàries establertes pels departa-
ments de la Generalitat, com els programes «Treball als 
barris» i «Salut als barris».

d) Estudiar l’increment de la transversalitat del progra-
ma de barris, implicar-hi el màxim nombre de departa-
ments de la Generalitat i dotar de més recursos els pro-
grames complementaris, especialment els de foment de 
l’ocupació.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català

Resolució

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova l’Informe de fiscalització 8/2010, relatiu al 
Fons social europeu, corresponent al període 1990-2001 
(tram. 256-00076/08) i n’assumeix les conclusions i re-
comanacions.

2. Insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura de Comptes que recull l’informe a què fa refe-
rència l’apartat 1.

3. Insta el Govern que, per mitjà de la Intervenció Gene-
ral, actuï amb diligencia en el control de la justificació de 
les subvencions atorgades i revoqui i reclami les quan-
titats de les subvencions que no hagin estat justificades 
adequadament o amb relació a les quals s’hagin detectat 
irregularitats.

Palau del Parlament, 24 de març de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 12/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalitza-
ció 12/2010, relatiu als ajuts atorgats pel De-
partament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural, corresponent al 2006
Tram. 256-00077/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 2, 24.03.2011, DSPC-C 45

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 22 i 24 de març, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 12/2010, relatiu als ajuts atorgats pel Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, corresponent 
al 2006 (tram. 256-00077/08).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova l’Informe de fiscalització 12/2010, relatiu als 
ajuts atorgats pel Departament d’Agricultura, Alimen-
tació i Acció Rural, corresponent al 2006 (tram. 256-
00077/08) i n’assumeix les conclusions i recomanacions.

2. Insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura de Comptes que recull l’informe a què fa refe-
rència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 24 de març de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas
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Moció 14/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el present i el futur de l’energia nuclear 
a Catalunya
Tram. 302-00025/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 9, 14.04.2011, DSPC-P 13

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 d’abril 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el present i el futur de l’energia nuclear a Cata-
lunya (tram. 302-00025/09), presentada pel diputat Joan 
Herrera Torres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 10757) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 10765).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya es referma en el rebuig a la 
instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat de resi-
dus nuclears al municipi d’Ascó (Ribera d’Ebre), d’acord 
amb les resolucions 150/VIII i 632/VIII del Parlament 
de Catalunya.

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

a) Fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat 
per exigir-li que en el termini de tres mesos presenti un 
pla de treball i un calendari per a donar ple compliment, 
amb els recursos necessaris, a la implantació del Pla 
d’emergències nuclears de Tarragona (Penta).

b) Exigir al Govern de l’Estat que actualitzi els plans de 
seguretat nuclear, d’acord amb les noves exigències que 
es deriven de l’accident nuclear del Japó, per garantir que 
les centrals nuclears puguin superar qualsevol incident 
que impedeixi el subministrament elèctric extern, i que 
aquesta actualització tingui present el Govern de la Ge-
neralitat.

Palau del Parlament, 14  d’abril de 2011

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

Moció 13/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les relacions del Govern amb l’Ajunta-
ment de Barcelona
Tram. 302-00020/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 9, 14.04.2011, DSPC-P 13

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 d’abril 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les relacions amb l’Ajuntament de Barcelona (tram. 
302-00020/09), presentada pel diputat Joan Ferran i Se-
rafini, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 10737), pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10752) i pel Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia (reg. 10764).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Posar en funcionament de manera immediata els equi-
paments educatius, sanitaris i socials de la ciutat de Bar-
celona que ja estiguin construïts i garantir la finalització 
de les obres en equipaments previstes per a l’any 2011, i 
també la posada en funcionament d’aquests equipaments 
tan bon punt estiguin construïts.

b) Garantir les transferències compromeses per mantenir 
la prestació dels serveis educatius, sanitaris i socials de 
la ciutat de Barcelona, de manera que aquests serveis no 
es vegin afectats per una reducció pressupostària de la 
Generalitat, i donar compliment a la plena execució de 
les transferències d’exercicis anteriors.

c) Reparar els retards en els convenis signats entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat que afecten 
equipaments no executats.

d) Mantenir en la programació d’inversions corresponent 
els equipaments educatius, cívics, de serveis socials i sa-
nitaris que el Govern tenia programat construir a Barce-
lona i que no s’han executat en no haver posat l’Ajunta-
ment de Barcelona sòl a disposició.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar un nou finançament per a la ciutat de Barcelona que 
tingui en compte les despeses de capitalitat, suplència i 
subsidiarietat.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament
Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català
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Moció 16/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la coordinació i l’impuls de la política lin-
güística
Tram. 302-00022/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 9, 14.04.2011, DSPC-P 13

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 d’abril 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la coordinació i l’impuls de la política lingüística 
(tram. 302-00022/09), presentada pel diputat Pere Bosch 
Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 10745), pel Subgrup Parlamen-
tari de Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 
10759) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10768).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya  manifesta la seva discre-
pància amb les interpretacions restrictives que limitin 
l’ús del català  en l’ensenyament i  en les administracions 
del país, en bona part inspirades en la sentència del Tri-
bunal Constitucional sobre l’Estatut.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la coordina-
ció i l’impuls de la política lingüística, insta el Govern a:

a) Continuar el diàleg amb el sector del cinema i apro-
var, abans del 31 de desembre de 2011, el reglament de 
desplegament de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del ci-
nema, que  ha d’ésser consensuat i que ha de mantenir 
els preceptes i els terminis que fixa l’articulat de la Llei 
respecte  a la llengua catalana.

b) Impulsar, concertant-lo amb les organitzacions dels 
sectors implicats, un programa transversal orientat a la 
formació integral i a mida dels treballadors de l’hostale-
ria, el turisme i el comerç, per tal de millorar el coneixe-
ment del català i incrementar-ne l’ús  en aquests sectors.

c) Aprovar, en el termini de  sis mesos, un pla de des-
plegament i control del compliment de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, en 
allò que fa referència al capítol VIII, que garanteix els 
drets lingüístics dels consumidors catalans,  i integrar 
en el pla una acció consensuada d’acompanyament del 
sector implicat  per a assegurar-ne el compliment en els 
terminis que fixa la Llei.

d) Impulsar l’aplicació del Decret 128/2010, del 14 de 
setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic 
del professorat de les universitats del sistema universitari 
de Catalunya.

e) Garantir i consolidar els recursos destinats al Consor-
ci per a la Normalització Lingüística (CPNL) per tal que 
li permetin assolir els objectius i la planificació de les se-
ves activitats, especialment els cursos de català de nivell 

Moció 15/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la desocupació juvenil i les polítiques de 
joventut
Tram. 302-00021/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 9, 14.04.2011, DSPC-P 13

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 d’abril 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la desocupació juvenil i les polítiques de joventut 
(tram. 302-00021/09), presentada pel diputat José Anto-
nio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (reg. 10748), pel Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència 
(reg. 10762) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10767).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

Atesa la greu situació d’atur juvenil que viu Catalunya, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Avaluar l’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil 
a Catalunya vigent i valorar d’incorporar les mesures a 
què fa referència aquesta moció en la redacció del nou 
Acord.

b) Adoptar accions de foment encaminades a la incen-
tivació dels emprenedors joves i a la creació d’ocupació 
juvenil.

c) Impulsar l’establiment de deduccions en el tram auto-
nòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
(IRPF) per l’autoocupació de joves de trenta-cinc anys 
o menys d’acord amb la situació financera de la Gene-
ralitat.

d) Estudiar l’establiment d’un programa específic d’avals 
i microcrèdits, per mitjà de la línia de mediació de crèdit 
ICFcrèdit de l’Institut Català de Finances (ICF), destinat 
als joves menors de trenta-cinc anys que tinguin voluntat 
de tirar endavant projectes empresarials propis, específi-
cament els relacionats amb l’àmbit tecnològic.

e) Afavorir la contractació de treballadors menors de 
trenta-dos anys per part de les empreses adjudicatàries 
de la Generalitat i els seus organismes dependents.

f) Estudiar l’aplicació de deduccions o beneficis fiscals a 
les empreses multinacionals amb domicili fiscal a Cata-
lunya que estableixin plans de formació que impliquin la 
mobilitat internacional de llurs treballadors, per motius 
de formació, en períodes determinats.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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Interpel·lació al Govern sobre la retallada 
pressupostària en l’àmbit de la salut
Tram. 300-00037/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 9, tinguda el dia 13.04.2011, 
(DSPC-P 12).

Interpel·lació al Govern sobre l’atur i les polí-
tiques d’ocupació
Tram. 300-00038/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 9, tinguda el dia 14.04.2011, 
(DSPC-P 13).

Interpel·lació al Govern sobre el futur de l’ae-
roport de Lleida-Alguaire
Tram. 300-00039/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 9, tinguda el dia 13.04.2011, 
(DSPC-P 12).

Interpel·lació al Govern sobre la prostitució
Tram. 300-00040/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 9, tinguda el dia 14.04.2011, 
(DSPC-P 13).

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell de modificació 
del Reglament (CE) 1049/2001, sobre l’accés 
als documents del Parlament Europeu, del 
Consell i de la Comissió
Tram. 295-00024/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la 
proposta.

bàsic, de manera que s’asseguri que totes les persones 
que demanen cursos de català puguin ésser ateses.

f) Adequar el Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica (CPNL) per tal que esdevingui, d’acord amb el que 
estableix l’article 9 de la Llei 10/2010, del 7 de maig, 
d’acollida de les persones immigrades i de les retorna-
des a Catalunya, l’instrument principal, conjuntament 
amb altres agents formatius, per a garantir l’assoliment 
de les «competències bàsiques en llengua catalana per 
a les persones titulars del dret d’accés al servei que no 
la coneguin», amb el consens del sector social i profes-
sional interessat i de les institucions i administracions 
locals implicades.

g) Mantenir, per mitjà del Departament d’Ensenyament, 
l’impuls de programes d’alfabetització instrumental en 
català per a persones adultes, com el programa «Lletres 
per a tothom», amb l’objectiu d’eradicar l’analfabetisme 
i millorar l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la liquiditat i el 
finançament dels ens locals
Tram. 300-00034/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 9, tinguda el dia 13.04.2011, 
(DSPC-P 12).

Interpel·lació al Govern sobre la política sa-
nitària
Tram. 300-00035/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 9, tinguda el dia 13.04.2011, 
(DSPC-P 12).

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
d’estímul econòmic, de creació d’ocupació i 
de suport a emprenedors i a autònoms
Tram. 300-00036/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 9, tinguda el dia 14.04.2011, 
(DSPC-P 13).
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2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 1/2011, de reestructuració del 
Departament de la Presidència, pel que fa a 
l’adscripció del Centre d’Estudis d’Opinió al 
dit departament
Tram. 250-00003/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 52).

Proposta de resolució sobre el nomena-
ment del president de la representació de 
la Generalitat en la Comissió Bilateral Ge-
neralitat - Estat
Tram. 250-00011/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 52).

Proposta de resolució sobre l’arribada de la 
línia 1 del metro a l’estació intermodal del 
Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00034/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 3, tinguda el dia 06.04.2011 (DSPC-C 51).

Proposta de resolució sobre la supressió de 
les limitacions de la velocitat als accessos a 
Barcelona
Tram. 250-00042/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 3, tinguda el dia 06.04.2011 (DSPC-C 51).

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’estabilitat pressupostà-
ria i de garantia de l’equilibri financer de la 
Generalitat de Catalunya
Tram. 202-00009/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 9, tinguda el dia 13.04.2011 (DSPC-P 12).

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 9, tinguda el dia 
13.04.2011 (DSPC-P 12), ha aprovat les esmenes a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 

Proposició de llei de declaració d’indepen-
dència de Catalunya
Tram. 202-00015/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 9, tinguda el dia 13.04.2011 (DSPC-P 12).

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 9, tinguda el dia 
13.04.2011 (DSPC-P 12), ha aprovat les esmenes a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 
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Proposta de resolució sobre el projecte de 
nova escola d’Ordal, a Subirats (Alt Pene-
dès)
Tram. 250-00069/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats en 
la sessió núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Proposta de resolució sobre la vinculació de 
l’institut escola del districte de Sant Martí 
de Barcelona a l’Escola Pere IV
Tram. 250-00074/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats en 
la sessió núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’integració dels im-
migrants
Tram. 302-00023/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 9, tin-
guda el dia 14.04.2011 (DSPC-P 13).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la sobirania fiscal
Tram. 302-00024/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 9, tin-
guda el dia 14.04.2011 (DSPC-P 13).

Proposta de resolució sobre la reconversió 
de l’Escola Jacint Verdaguer, de Canovelles 
(Vallès Oriental), en un institut escola
Tram. 250-00048/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats en 
la sessió núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de les línies de subvenció per a famílies i 
ajuntaments per a les activitats de la setma-
na de vacances dels mesos de febrer i març

Tram. 250-00051/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats en 
la sessió núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del projecte de l’Institut Escola de Navàs 
(Bages) per al curs 2011-2012
Tram. 250-00058/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats en 
la sessió núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del projecte de l’Institut Escola de Manlleu 
(Osona) per al curs 2011-2012
Tram. 250-00059/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats en 
la sessió núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Proposta de resolució sobre la revocació de 
l’acord d’iniciar el primer curs d’ESO en un 
institut escola de Riells i Viabrea (Selva)
Tram. 250-00068/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats en 
la sessió núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).
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Proposició de llei de consultes populars per 
via no de referèndum
Tram. 202-00017/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 9566, 9590, 9973 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 08.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 9566)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i següents 
del Reglament de la Cambra, presenta esmena a la totali-
tat de la Proposició de llei de consultes populars per via 
no de referèndum, amb N.T. 202-00017/09.

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

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans (reg. 9590)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 104 del Reglamento de la Cámara, presenta 
enmienda a la totalidad a la Proposició de llei de con-
sultes populars per via no de referèndum con N.T. 202-
00017/09.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP Ciutadans

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9973)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre , Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 104 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent:

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei del recurs de cassació en 
matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 202-00013/09

Retirada de l’esmena a la totalitat presentada 
pel Subgrup Parlamentari Ciutadans

Retirada pel Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 
10065).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
12.04.2011.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 9, tinguda el dia 13.04.2011 (DSPC-P 12).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 19.04.2011 al 27.04.2011).

Finiment del termini: 28.04.2011; 09:30 h.
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Proposició de llei de transparència i accés a 
la informació pública
Tram. 202-00019/09

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 7 d’abril de 2011, de conformitat amb l’acord de la 
Mesa i la Junta de Portaveus del 3 de març de 2011 i l’ar-
ticle 117.1 del Reglament del Parlament, ha nomenat la 
ponència que ha d’elaborar el text de la Proposició de llei 
de transparència i accés a la informació pública (tram. 
202-00019/09). La ponència és integrada pels diputats 
següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Lluís Maria Corominas i Díaz

Jordi Turull i Negre

Grup Parlamentari Socialista

Montserrat Tura i Camafreita

Laia Bonet Rull

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Maria de los Llanos de Luna Tobarra

Josep Enric Millo i Rocher

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Dolors Camats i Luís

Jaume Bosch i Mestres

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Pere Bosch Cuenca

Anna Simó i Castelló

Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la 
Independència

Alfons López Tena

Subgrup Parlamentari Ciutadans

Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament,  6 d’ abril de 2011 

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G.P de CiU

Proposició de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 202-00018/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 9567, 9974 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 08.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 9567)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i següents 
del Reglament de la Cambra, presenta esmena a la tota-
litat de la Proposició de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya, amb N.T. 202-
00018/09.

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

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9974)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 104 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent: 

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011 

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de 
mesures urgents de contenció de la despe-
sa i en matèria fiscal per a la reducció del 
dèficit públic, pel que fa a la determinació 
del tipus de gravamen general de l’impost 
de transmissions patrimonials
Tram. 202-00021/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 9976 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9976)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 104 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent: 

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011 

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G.P de CiU

Proposició de llei de reconeixement del Pe-
nedès com a demarcació veguerial
Tram. 202-00022/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 10815).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.11 al 18.04.11).

Finiment del termini: 19.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.04.2011.

Proposició de llei de creació de la deducció 
corresponent al tram autonòmic de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques per 
les despeses realitzades per a la contracta-
ció de la cobertura mèdica per asseguran-
ces de salut privades
Tram. 202-00020/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 8269, 9975 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 08.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
8269)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei de creació de la deducció corres-
ponent al tram autonòmic de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques per les despeses realitzades per a la 
contractació de la cobertura mèdica per assegurances de 
salut privades (tram. 202-00020/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Dolors Camats Luis Laia Ortiz Castellví
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP 
d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9975)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 104 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent: 

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011 

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G.P de CiU
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 8880)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei d’ad-
dició de l’apartat 2 de l’article 58 de la Llei 19/2010, del 
7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i 
donacions (tram. 202-00023/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Proposició de llei per a una nova ciutadania 
i per a la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00028/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 10815).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.11 al 18.04.11).

Finiment del termini: 19.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.04.2011.

Proposició de llei de la biodiversitat i el pa-
trimoni natural
Tram. 202-00039/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds -  
Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9980 i 10014 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 100.b del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposició de llei de la biodiversitat i 
el patrimoni natural acompanyada de la documentació 
següent: 

Proposició de llei d’addició de l’apartat 2 de 
l’article 58 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, 
de regulació de l’impost sobre successions 
i donacions
Tram. 202-00023/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 8270, 9977, 8880 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
8270)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei d’addició de l’apartat 2 de l’article 58 
de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions (tram. 202-00023/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Dolors Camats Luis Laia Ortiz Castellví
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9977)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 104 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent: 

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G.P de CiU
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D’aquest balanç s’ha fet ressò la comunitat internacional, 
que ha adoptat el compromís de reduir significativament 
la pèrdua de biodiversitat. Avaluacions com la dels eco-
sistemes del Mil·lenni, de 2005, sobre les conseqüències 
dels canvis ecosistèmics sobre el benestar humà a esca-
la mundial; la Llista vermella de les espècies amenaça-
des, presentada el 2008 per la Unió Internacional per 
a la Conservació de la Natura, o el recent treball sobre 
l’Economia dels ecosistemes i la biodiversitat, promogut 
pel PNUMA i la Comissió Europea, aporten dades con-
trastades sobre l’estat de conservació de la biodiversitat 
a escala mundial i sobre les repercussions previsibles de 
no aturar-ne el deteriorament. Estudis com aquests han 
provocat una resposta clara, a escala internacional, en el 
sentit d’adoptar mesures de protecció: entre els instru-
ments més destacats hi ha el Conveni sobre la Diversitat 
Biològica; de 1992, per la Conferència de les Nacions 
Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament, i el 
compromís que les parts signatàries del Conveni van ad-
quirir l’any 2002, durant la Cimera de les Nacions Uni-
des sobre Desenvolupament Sostenible, a Johannesburg 
per aconseguir, l’any 2010, una reducció significativa de 
la pèrdua de biodiversitat a escala global, regional i lo-
cal, per contribuir a minvar la pobresa i beneficiar totes 
les formes de vida de la Terra. A la conferència inter-
nacional organitzada per la presidència irlandesa de la 
Unió Europea, que va tenir lloc a Malahide, Irlanda, el 
2004, es va fer pública la iniciativa Compte enrere 2010, 
auspiciada per la UICN, per ajudar els governs d’arreu 
del món a apropar-se cap aquest objectiu. A Europa la 
iniciativa compta amb més de 170 socis-15 dels quals 
són de Catalunya.

En l’àmbit europeu també hi ha documents d’avaluació 
i seguiment que han esperonat l’adopció de mesures de 
protecció, principalment elaborats per l’Agència Euro-
pea de Medi Ambient, com és el document Progrés cap 
a l’objectiu europeu 2010, de l’any 2009; o la proposta 
d’indicadors per mesurar progrés cap a aquest objectiu, 
que es van actualitzant periòdicament. Entre les mesu-
res adoptades, quant a la protecció de la biodiversitat i 
el patrimoni natural, cal ressaltar els compromisos del 
Consell d’Europa de Göteborg, de juny de 2001; i també 
les nombroses disposicions que s’han desenvolupat rela-
tives a la conservació de la biodiversitat, que obliguen 
els estats membres a adequar les seves legislacions a les 
directrius emanades de les institucions comunitàries. 
Destaquen la Directiva 2009/147/CE, de 30 de novem-
bre, relativa a la conservació dels ocells silvestres i la 
Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la con-
servació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silves-
tres (Directiva d’hàbitats), que crea la xarxa ecològica 
«Natura 2000». D’altra banda, amb la Comunicació de 
la Comissió de les Comunitats Europees, Aturar la pèr-
dua de biodiversitat abans del 2010 i més enllà d’aquesta 
data. Sostenir els serveis dels ecosistemes per al benestar 
humà. COM (2006) 216, de 22.5.2006, es posa l’èmfasi 
en la necessitat imperiosa d’adoptar mesures legislatives 
i estratègies per evitar la progressiva pèrdua de la diver-
sitat biològica a què estem sotmesos.

En l’àmbit estatal, les mesures de protecció davant de 
la pèrdua de biodiversitat han tingut la seva màxima 
expressió amb la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del 
patrimoni natural i de la biodiversitat, que va entrar en 

– La memòria justificativa que expressa els antecedents 
necessaris per a poder-se pronunciar

– L’exposició de motius 

– El text articulat 

Memòria justificativa

La conservació del patrimoni natural i la diversitat 
biològica és un element clau per preservar la vida del 
nostre planeta i garantir el benestar de l’ésser humà. És 
font de valors socials, educatius, culturals, espirituals, 
científics, estètics i de recursos econòmics. Malaurada-
ment els accelerats canvis socials i econòmics, deter-
minats usos del sòl, les activitats intensives agrícoles, 
ramaderes i industrials de les últimes dècades estan 
provocant un esgotament dels recursos naturals i la de-
saparició, en molts casos irreversible, d’hàbitats, i d’es-
pècies de fauna i flora.

D’aquest balanç s’ha fet ressò la comunitat internaci-
onal, amb el compromís de reduir significativament la 
pèrdua de biodiversitat. Entre els instruments més des-
tacats tenim el Conveni sobre la Diversitat Biològica 
(en endavant CDB); la Cimera de les Nacions Unides 
sobre Desenvolupament Sostenible, celebrada el 2002 
a Johannesburg, Sud-àfrica; a l’àmbit europeu els com-
promisos del Consell d’Europa de Göteborg, Suècia, 
de juny de 2001; o els acords del Congrés Mundial de 
Conservació de la Natura de la Unió Mundial per a la 
Natura (en endavant, UICN), celebrat a Barcelona, l’oc-
tubre de 2008.

A l’àmbit de la Unió Europea també s’han desenvolupat 
nombroses disposicions relatives a la conservació de la 
biodiversitat que obliguen els estats membres a adequar 
les seves legislacions a les directrius emanades de les 
institucions comunitàries.

Cal tenir present que a Catalunya els agents socials, la 
comunitat científica i els ens gestors del patrimoni natu-
ral s’enfronten a una gran inseguretat jurídica provoca-
da per la dispersió i proliferació normativa, en forma de 
recomanacions, decisions, programes, tractats internaci-
onals, i normes estatals i europees. Aquest fet dificulta 
no només el mer coneixement de la normativa aplicable, 
sinó disposar d’instruments eficaços per tal d’evitar la 
progressiva pèrdua de biodiversitat, afrontar els efectes 
adversos provocats pel canvi climàtic, i donar compli-
ment als principis del desenvolupament sostenible en les 
polítiques i programes públics, objectius que formen part 
dels reptes del desenvolupament del mil·lenni.

Exposició de motius

La conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural 
és un element clau per preservar la vida del nostre plane-
ta i garantir el benestar de l’ésser humà. És font de valors 
socials, educatius, culturals, espirituals, científics, estè-
tics i de recursos econòmics. Malauradament els accele-
rats canvis socials i econòmics, determinats usos del sòl, 
les activitats intensives agrícoles, ramaderes i industrials 
de les últimes dècades estan provocant un esgotament 
dels recursos naturals i la desaparició, en molts casos ir-
reversible, d’hàbitats, i d’espècies de fauna i flora.



18 d’abril de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 57

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 21

Aquesta previsió posteriorment es va completar amb 
normes de protecció dels animals, actualment regulada 
en el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, 
i altra legislació sectorial com la forestal, la d’utilització 
d’animals per a experimentació i altres activitats cientí-
fiques, la llei de intervenció integral de l’administració 
ambiental, l’avaluació d’impacte ambiental i l’avaluació 
ambiental estratègica de plans i programes, o la regula-
ció de l’accés motoritzat al medi natural.

Així mateix, al llarg d’aquests anys s’han aprovat altres 
normes que, sense regular pròpiament la conservació del 
patrimoni natural, contenen disposicions que hi incidei-
xen de forma directa o indirecta. És el cas de la Llei de 
política territorial o la Llei d’urbanisme, la qual procla-
ma el principi de desenvolupament urbanístic sostenible 
i preveu la protecció de determinats espais a través de 
plans urbanístics especials per a la protecció i el millora-
ment dels espais agrícoles i forestals, dels espais fluvials 
i, en general, del medi natural i del paisatge. I és tam-
bé el cas, per exemple, de la Llei d’orientació agrària; 
la Llei de contractes de conreu, i la Llei de pesca i acció 
marítimes, que introdueixen objectius relacionats amb la 
conservació de la biodiversitat i la sostenibilitat.

Els motius que aconsellen l’elaboració d’una llei a Cata-
lunya per a la conservació de la biodiversitat i el patrimo-
ni natural són principalment desenvolupar la normativa 
bàsica estatal establerta per la Llei 42/2007, de la biodi-
versitat i el patrimoni natural, fent ús de les competèn-
cies que atorguen la Constitució i l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya; així com incorporar, actualitzar i adaptar 
a la legislació catalana els compromisos internacionals 
assumits des de l’entrada en vigor de la Llei 12/1985 i de 
la primera llei de protecció del animals, d’ara ja fa més 
de vint anys. La Llei ha de permetre, d’una banda, donar 
compliment a les obligacions emanades de la normativa 
estatal, les directives comunitàries i dels tractats i con-
venis internacionals i, de l’altra, que els poders públics 
disposin d’instruments de diagnosi, planificació, gestió, 
avaluació i sancionadors que siguin eficaços i capaços 
d’adaptar-se a la nova situació, sempre amb la finalitat 
última de complir amb el nostre deure i compromís de 
participar en la conservació de la diversitat biològica i el 
patrimoni natural a escala global.

Més enllà de les consideracions normatives i institucio-
nals, cal tenir present que a Catalunya els agents socials, 
la comunitat científica i els ens gestors del patrimoni na-
tural s’enfronten a una gran inseguretat jurídica provoca-
da per la dispersió i proliferació normatives, en forma de 
recomanacions, decisions, programes, tractats internaci-
onals, i normes estatals i europees. Aquest fet dificulta 
no només el mer coneixement de la normativa aplicable, 
sinó disposar d’instruments eficaços per tal d’evitar la 
progressiva pèrdua de biodiversitat, afrontar els efectes 
adversos provocats pel canvi climàtic, i donar compli-
ment als principis del desenvolupament sostenible en les 
polítiques i programes públics, objectius que formen part 
dels reptes del desenvolupament del mil·lenni.

III

Tenint en compte l’experiència acumulada en aquests 
anys, i reconeixent la funció social de la conservació de 

vigor el 15 de desembre de i estableix el règim jurídic 
bàsic de conservació, ús sostenible, millora i restauració 
del patrimoni natural i de la biodiversitat a l’Estat espa-
nyol, com a part del deure de conservar i del dret de gau-
dir d’un medi ambient adequat per al desenvolupament 
de les persones.

A Catalunya, treballs de seguiment i avaluació, com 
Protegits de fet o de dret? Primera avaluació del sis-
tema d’espais naturals protegits de Catalunya (ICHN, 
2008), els treballs de base per a l’Estratègia catalana 
per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat bi-
ològica i el patrimoni natural (ICHN, 1999), o els se-
guiments periòdics d’indicadors vinculats determinats 
grups biològics (ocells, lepidòpters) constitueixen els 
antecedents més destacables quant a diagnosi de la si-
tuació. Quant a mesures de protecció de rang legal, cal 
fer esment a la Llei 12/1985, d’espais naturals, i a la 
Llei 22/2003, de protecció dels animals, de les quals es 
parla més endavant.

Quant a riquesa de patrimoni natural, a Catalunya hom 
troba representats bona part dels paisatges i hàbitats de 
d’Europa i del nord d’Espanya, un fet poc habitual en 
països de dimensions similars, i a més tan humanitzats 
com el nostre. Hi ha més de 3.500 espècies autòctones de 
plantes superiors, un nombre d’endemises molt alt, més 
de 10.000 tàxons d’invertebrats identificats i 94 hàbitats 
d’interès comunitari (un 47% dels que hi ha a tot Eu-
ropa), per posar algunes xifres indicatives, a més d’una 
gran diversitat paisatgística.

Els factors de pressió a què està sotmès l’entorn natu-
ral suposen, però, una amenaça per conservar-lo, i per 
conservar i garantir els serveis ambientals que presta: 
de suport (formació i retenció de sòls i nutrients, per 
exemple), regulació (del clima, del cicle hidrològic, del 
transport de sediment[...]), proveïment (d’aliments, tei-
xits, fibres,[...]) i socioculturals (de lleure, turisme[...].). 
La urbanització difusa del territori, la fragmentació dels 
hàbitats, la intensificació i l’abandonament agrícola o la 
introducció d’espècies exòtiques són, entre altres, alguns 
dels principals factors de canvi i d’amenaça per a la con-
servació del patrimoni natural i la biodiversitat als quals 
cal fer front per complir el compromís adquirit d’aturar 
la pèrdua de biodiversitat. Reconèixer els beneficis dels 
serveis ecosistèmics sobre el benestar de les persones, i 
fer-hi un tractament fiscal, és una via efectiva de contri-
buir a frenar el deteriorament de la biodiversitat.

II

En desplegament del marc competencial de l’anterior Es-
tatut d’autonomia de Catalunya, de 1979, es van aprovar 
un conjunt de disposicions que han configurat un orde-
nament en matèria de conservació del patrimoni natu-
ral propi de Catalunya. Inicialment es va aprovar la Llei 
12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, que va repre-
sentar una gran novetat en l’àmbit de la conservació de 
la natura no només a Catalunya, sinó també a l’Estat es-
panyol. Va permetre ordenar molts aspectes relacionats 
amb la conservació del nostre patrimoni natural, parti-
cularment pel que fa a l’establiment d’un sistema d’àrees 
protegides, a través de l’aprovació del Pla d’Espais d’In-
terès Natural (Decret 328/1992).
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vació del patrimoni natural sobre el l’ordenació territori-
al i urbanística, s’indica que tots els instruments de pla-
nificació territorial i urbanístics existents han d’adaptar 
les seves previsions als instruments de planificació que 
s’aprovin per a la conservació dels espais naturals prote-
gits, dels hàbitats o de les espècies

El títol segon regula els instruments per a la planificació 
de la conservació del patrimoni natural: l’Estratègia per 
a la conservació del patrimoni natural i els plans d’or-
denació dels recursos naturals. L’Estratègia es configura 
com l’instrument que ha d’establir les bases de coneixe-
ment necessàries per orientar i coordinar les polítiques 
de conservació a Catalunya, i s’ha d’harmonitzar amb 
la planificació estratègica estatal i comunitària. A més, 
per desplegar-la, es preveu la possibilitat que els departa-
ments competents en matèries sectorials incidents sobre 
el medi natural elaborin plans sectorials, amb l’objectiu 
la corregir els factors que incideixen negativament sobre 
la conservació del patrimoni natural, i promoure de les 
accions i les pràctiques que contribueixin a conservar-lo. 
Els Plans d’ordenació del recursos naturals (PORN) són 
l’instrument específic per a l’ordenació i la gestió del pa-
trimoni natural o d’algun dels seus elements en un àmbit 
territorial determinat, a més també poden territorialitzar 
els objectius establerts a l’Estratègia. Els PORN ja es-
taven previstos a la derogada Llei estatal 4/1989, de 27 
de març, de conservació dels espais naturals i de la flora 
i fauna silvestres, però la seva incorporació a la legis-
lació catalana suposa un novetat. Se’n regula el contin-
gut, els efectes, el procediment d’elaboració i aprovació, 
i es reforça el sistema protecció a través de les mesures 
cautelars que es poden acordar durant la tramitació d’un 
PORN, a través de la facultat del Govern de suspendre 
llicències i autoritzacions en espais naturals protegits. 
Aquestes mesures provisionals també es poden adoptar a 
partir de l’inici dels treballs preparatoris per incloure un 
espai en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN). S’esta-
bleix que la resolució resta sense efecte si en el termini 
de tres anys no s’acorda incloure l’espai en el Pla.

El títol III conté els instruments i les mesures de caràc-
ter general per a la conservació del patrimoni natural. 
La Llei parteix de considerar que l’acompliment efectiu 
de la Llei dependrà de l’acció conjunta i global de les 
diferents polítiques sectorials, i de percebre i regular la 
conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural des 
d’una perspectiva més àmplia. Així doncs, en el capítol 
1 s’incorporen disposicions adreçades a les polítiques 
d’agricultura i ramaderia, de pesca marítima i litoral, 
forestals, hidrològiques, mineres i energètiques, terri-
torials, urbanístiques i d’infraestructures, de turisme i 
lleure, i també mediambientals. S’estableixen pautes i 
mandats específics que aquestes polítiques esmentades 
han d’adoptar per assolir els objectius fixats a la Llei.

El capítol 2 estableix que les polítiques públiques han de 
garantir la permeabilitat ecològica del conjunt del terri-
tori i evitar la fragmentació dels hàbitats i els sistemes 
naturals. Amb aquesta finalitat es crea el Pla de connec-
tivitat ecològica, que té caràcter de pla territorial sectori-
al, amb l’objecte d’identificar els àmbits territorials d’im-
portància per a la connectivitat ecològica i l’adopció de 
determinacions i les mesures necessàries per garantir-la.

la biodiversitat i el patrimoni natural, aquesta Llei pre-
tén donar resposta a les noves necessitats econòmiques, 
socials i ambientals, des de la perspectiva de la conser-
vació del medi natural. En termes generals la Llei es ca-
racteritza perquè reforça els instruments de planificació, 
gestió i seguiment del patrimoni natural; integra la con-
servació del patrimoni natural en les diferents polítiques 
sectorials; reconeix la responsabilitat de la societat ca-
talana en la conservació del patrimoni natural a escala 
global. Sobre aquest punt, remarcar que la llei permet 
millorar el nivell de coneixement, d’informació i cons-
cienciació de la població en relació amb els valors del 
patrimoni natural. Aquest fet permetrà que es puguin ar-
ticular mecanismes que tinguin com a objectiu minimit-
zar l’impacte de la societat catalana sobre la biodiversitat 
global. També caldrà treballar, a través dels mecanismes 
de cooperació i d’altres, perquè la inversió catalana en 
l’exterior es faci minimitzant l’impacte que aquestes in-
versions generin sobre el patrimoni natural dels països 
destí. La llei també estableix instruments per impulsar la 
recerca relacionada amb la conservació i l’ús sostenible 
del patrimoni natural; fomenta la participació individual 
i col·lectiva en els diferents nivells de presa de decisions; 
fomenta la coresponsabilitat entre les diferents adminis-
tracions públiques, els agents socials i el púbic en gene-
ral; reforça les eines per efectuar el seguiment i l’ava-
luació dels diferents components del patrimoni natural; 
dota de major coherència el sistema d’espais naturals 
protegits de Catalunya; incorpora elements per perme-
tre la permeabilitat i connectivitat ecològica; adequa les 
estructures administratives i els instruments legislatius 
per respondre als nous objectius de conservació i ús sos-
tenible del patrimoni natural, amb especial esment a la 
biodiversitat i la geodiversitat; preveu l’avaluació de les 
polítiques públiques que afecten la conservació del patri-
moni natural, recull un tractament fiscal beneficiós per a 
les accions de conservació i adequa el règim de compli-
ment dels objectius de la llei a la legislació estatal.

IV

Aquesta Llei, d’acord amb els articles 45 i 149.1.23a de la 
Constitució espanyola i els articles 46 i 144 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya desenvolupa la competència 
en matèria de medi ambient, respectant les competències 
estatals en matèries que són connexes, com ara el dret de 
propietat, el procediment administratiu comú o la res-
ponsabilitat mediambiental.

V

Aquesta Llei s’estructura en nou títols, cinc disposicions 
addicionals, set disposicions transitòries, dues disposici-
ons derogatòries i onze disposicions finals.

El títol primer conté les disposicions generals i estableix 
l’objecte, l’àmbit territorial d’aplicació, els objectius, els 
principis rectors, la funció social de la conservació del 
patrimoni natural, els drets i deures de la ciutadania, i 
els deures dels poders públics. Seguint les tendències 
actuals en matèria legislativa, atesa la gran quantitat de 
conceptes que s’hi utilitzen i, en alguns casos, el nivell 
tècnic d’alguns títols, s’incorpora una llista extensa de 
definicions que faciliten la comprensió de la disposició. 
A més, en virtut del principi de prevalença de la conser-
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respectivament. Com a complement s’estableix que les 
àrees crítiques han de ser tingudes en compte en tos els 
procediments d’avaluació ambiental de projectes, plans 
i programes i en la planificació dels espais naturals pro-
tegits.

La secció 3 regula la dissecació i tinença d’exemplars 
morts.

Es dedica la secció 4 a la conservació de les espècies 
objecte de caça i pesca. La finalitat és que l’aprofitament 
dels recursos cinegètics i piscícoles sigui compatible 
amb la conservació de les espècies i amb les necessitats 
socials i econòmiques de la població, tot col·laborant en 
una gestió sostenible dels hàbitats i promovent la regene-
ració natural dels recursos cinegètics i piscícoles. I es fa 
esment a les arts i els mètodes prohibits.

La secció 5 conté disposicions relatives a la protecció 
i conservació dels arbres i arbredes monumentals amb 
la creació del Catàleg d’arbres i arbredes monumentals, 
que inclou l’inventari dels arbres i arbredes monumen-
tals d’interès nacional. Actualment són objecte de pro-
tecció els arbres i arbredes monumentals, d’interès co-
marcal i local mitjançant els corresponents inventaris. 
S’estableixen les mesures de protecció i gestió dels ar-
bres i arbredes monumentals, i es preveu la intervenció 
del departament competent en matèria agrària quan els 
arbres i arbredes monumentals estiguin destinats a pro-
ducció agrària.

La secció 6 regula el règim de prevenció i control de les 
espècies exòtiques invasores, que es defineixen com les 
que, un cop introduïdes en un lloc on no són autòctones, 
s’estableixen i s’expandeixen amb molta facilitat, com-
petint o afectant les espècies autòctones, els ecosistemes 
o les activitats humanes. La Llei d’espais naturals i de 
protecció dels animals ja contenen disposicions que fan 
referència a aquesta matèria. No obstant això, per tal 
d’incrementar el grau de prevenció front a les amenaces 
de les espècies invasores, es crea el Catàleg d’espècies 
exòtiques invasores, que inclou les espècies, subespècies 
o poblacions al·lòctones introduïdes amb caràcter inva-
sor i classificades segons el nivell d’impacte que puguin 
produir sobre la biodiversitat. Així, en el cas que suposin 
una amenaça per a la conservació de la biodiversitat o 
per a la salut humana s’han de classificar com a priori-
tàries. A més, s’estableix que les administracions públi-
ques de Catalunya han de dur a terme un seguiment de 
les espècies exòtiques amb potencial invasor, en especial 
les que han demostrat aquest caràcter en altres països o 
regions, amb la finalitat de proposar-ne, si s’escau la seva 
inclusió al Catàleg. Es preveu la formulació d’un Progra-
ma d’actuació amb directrius de gestió, detecció ràpida i 
control, mitigació d’impactes i possible eradicació.

El capítol 2 es dedica a la conservació de la diversitat ge-
nètica de les espècies i subespècies autòctones presents 
a Catalunya. Remet a un desplegament reglamentari el 
règim d’autoritzacions a què s’han de sotmetre les acti-
vitats de recerca, bioprospecció, aprofitament biotecno-
lògic o bioquímic sobre material genètic o bioquímic de 
les espècies i subespècies autòctones silvestres a Catalu-
nya; l’obtenció de títols de varietats vegetals o animals i 
la patent de tecnologies o productes modificats genètica-
ment; i també. l’ús de les varietats d’espècies autòctones 

El capítol 3 es dedica a la «Responsabilitat exterior en 
la conservació del patrimoni natural», establint un se-
guit de mesures per fomentar la nostra responsabilitat en 
la conservació del patrimoni natural a escala mundial. 
Aquestes mesures preveuen informar periòdicament la 
ciutadania sobre l’origen, els efectes i els impactes de les 
matèries primeres i el productes importats que afectin 
el patrimoni natural dels països d’origen; la prohibició 
de posseir, transportar i traficar espècies de la fauna i 
flora en perill d’extinció o vulnerables incloses al Conve-
ni Internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora 
silvestres (CITES), extretes de la natura fora del territori 
de Catalunya; la necessitat d’incorporar un informe am-
biental dels plans i projectes a desenvolupar en països 
tercers relacionats amb el suport de l’Administració a la 
internacionalització de l’economia catalana i a la inver-
sió exterior,, i l’establiment de pautes destinades a la co-
operació al desenvolupament;.

En el capítol 4 s’estableixen els criteris que s’han de 
seguir en l’adopció de les mesures compensatòries que 
s’adopten en el marc dels procediments de les avaluaci-
ons ambientals, que han de permetre, quan sigui possi-
ble, la recuperació de les poblacions d’espècies, dels hà-
bitats o altres elements del patrimoni natural que s’hagin 
alterat o eliminat, o quan això no fos possible la restau-
ració en altres indrets, o subsidiàriament la possibilitat 
d’adquisició pública de sectors equivalents als que s’han 
alterat o eliminat.

El títol IV recull els instruments i les mesures de caràc-
ter específic per a la conservació del patrimoni natural. 
Conté 6 capítols, dedicats a la fauna silvestre, la diversi-
tat genètica, els hàbitats, el patrimoni geològic, el siste-
ma d’espais naturals protegits i altres espais amb finali-
tat de conservació.

El capítol 1 d’aquest títol, dedicat a la conservació de 
les espècies i poblacions silvestres, conté sis seccions, la 
primera de les quals estableix el règim general de con-
servació d’espècies i poblacions silvestres,; inclou dis-
posicions relatives al règim de reintroducció d’aquestes 
i les prohibicions generals, com la d’introduir espècies 
al·lòctones, alliberar fauna autòctona sense autorització 
o l’ús de verins o altres productes tòxics. Per tal d’incre-
mentar la coordinació i l’eficàcia en la gestió en aquesta 
matèria es crea la Xarxa de centres de fauna, i la Xarxa 
de conservació de la flora, que funcionaran sota les di-
rectius que dicti el departament competent en matèria de 
medi ambient.

En relació amb les espècies protegides i amenaçades, a la 
secció 2 s’estableixen prohibicions específiques i autorit-
zacions excepcionals per a les espècies incloses a la Llis-
ta d’espècies protegides. Una de les novetats és classifi-
car les espècies més enllà de si estan o no protegides i es 
preveu l’elaboració del Catàleg d’espècies amenaçades, 
que incorpora, a l’empara de la facultat que estableix la 
Llei estatal, el mecanisme de catalogació segons el risc 
d’extinció, per tal de determinar quines són les accions 
prioritàries i els instruments de gestió adequats. En cap 
cas les espècies incloses al Catàleg d’espècies amenaça-
des poden tenir una categoria inferior a l’establerta en el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas. S’establei-
xen plans de recuperació i de conservació, per a les espè-
cies amenaçades «en perill d’extinció» i «vulnerables», 
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diversitat; de les disposicions relatives a la xarxa Natura 
2000 i, de l’altra, per la incorporació dels instruments 
que, arran de l’experiència consolidada dels últims anys, 
es consideren necessaris per garantir un desenvolupa-
ment social i econòmic, així com una major capacitat de 
resposta davant els impactes nocius provocats pel canvi 
climàtic i la fragmentació dels hàbitats.

Un dels aspectes més innovadors de la Llei és l’establi-
ment d’un Sistema d’espais naturals protegits. Aquest 
model permet donar més coherència interna al conjunt 
del territori i reforçar els instruments per a la conserva-
ció, planificació i gestió de l’actual model vigent d’àrees 
protegides. En el Sistema s’integren els espais naturals 
protegits, el Pla d’acció del sistema d’espais naturals 
protegits, els instruments de planificació, els òrgans de 
govern, de gestió, de cooperació i d’assessorament. In-
troduir el concepte de «sistema» significa considerar que 
la protecció d’un espai natural protegit no és un objectiu 
per si mateix, sinó que és un element més per aconse-
guir la finalitat última de conservar el patrimoni natural. 
Per aquest motiu els espais naturals deixen de ser un mer 
component del patrimoni natural per passar a complir 
requisits i funcions.

La Llei considera espai natural protegit tots els espais 
inclosos en el Pla d’espais d’interès natural, per tant, a 
més dels espais naturals protegits de la Llei del patri-
moni natural (parc nacional, parc natural, monument 
natural, reserva natural i àrea marina protegida), també 
s’inclouen les categories establertes per instruments in-
ternacionals (Zones humides d’importància internacio-
nal incloses a la Llista de Ramsar, Zones especialment 
protegides d’importància per al Mediterrani), i els espais 
de la xarxa Natura 2000 (Zones d’especial conservació i 
Zones d’especial protecció per als ocells).

Es manté vigent el Pla d’espais d’interès natural com 
l’instrument per dotar d’una protecció bàsica els espais 
naturals protegits i es mantenen, en gran part, les cate-
gories d’espais naturals de protecció especial previstes 
a la Llei 12/1985, d’espais naturals, llevat dels paratges 
naturals d’interès nacional (que passen, majoritàriament, 
a ser monuments naturals). En el cas dels parcs nacio-
nals, s’adequa la seva regulació a la norma bàsica estatal 
de xarxa de parcs nacionals. S’incorporen les categori-
es de monuments naturals i d’àrees marines protegides, 
i s’adeqüen les disposicions relatives a la xarxa Natura 
2000 a la Llei del patrimoni natural i a les Directives 
d’Ocells i Hàbitats. D’altra banda, les categories de re-
serves naturals de fauna salvatge i les reserves naturals 
parcials es reclassifiquen en reserves naturals. Cada tres 
anys s’ha de publicar un llistat dels espais naturals pro-
tegits declarats amb la seva equivalència amb les catego-
ries d’espais protegits de la Unió Internacional per a la 
Conservació de la Natura (UICN).

S’estableix com a obligació dels poders públics l’adopció 
de determinacions per a l’adquisició de sòl en els espais 
naturals protegits quan ho requereixi la seva gestió efi-
caç. En aquesta línia, per a les reserves naturals integrals 
s’estableix l’obligació per part de l’Administració de la 
Generalitat d’expropiar les finques i drets afectats.

Amb l’objectiu de reforçar les funcions dels parcs naci-
onals i naturals, es crea la Xarxa de parcs de Catalu-

de plantes que s’utilitzen en jardineria, hidrosembra o 
altres processos de revegetació i que poden contaminar 
els genotips silvestres. S’atribueix al Govern la potestat 
de determinar les condicions d’accés i ús dels recursos 
genètics. I es crea el Registre de bancs de material biolò-
gic i genètic, germoplasma, semen i ovòcits o llavors de 
les espècies autòctones silvestres presents a Catalunya. 
També s’ha d’inventariar la disponibilitat d’aquests re-
cursos en centres de recerca, aquaris, nuclis zoològics o 
jardins botànics. S’encarrega al Govern la protecció de 
les varietats cultivades i les races ramaderes originades a 
Catalunya i l’elaboració de l’Inventari de l’agrobiodiver-
sitat de Catalunya.

El capítol 3, relatiu a la conservació dels hàbitats, crea 
la Llista dels hàbitats, que inclou tots els tipus d’hàbi-
tats presents a Catalunya a partir de la millor informació 
científica disponible. També preveu la creació del Catà-
leg d’hàbitats amenaçats, als quals s’atorga un règim de 
protecció i conservació anàleg al de les espècies ame-
naçades. La Llei atorga una protecció singular a les zo-
nes humides, a través del Pla de protecció de les zones 
humides, que té caràcter de pla territorial sectorial, amb 
l’objectiu de garantir la conservació i, quan s’escaigui, la 
recuperació de les zones humides.

En relació amb la conservació de la geodiversitat, regu-
lada en el capítol 4, cal tenir present que la Convenció 
sobre la protecció del patrimoni cultural i natural mun-
dial de la UNESCO de 1972 estableix que el patrimo-
ni natural està constituït per una part biològica i altra 
geològica. D’aquí emanen totes les directrius internaci-
onals i nacionals que reconeixen la importància del co-
neixement i protecció del patrimoni geològic. A l’Estat 
espanyol i a Catalunya el règim de protecció i conser-
vació del patrimoni geològic s’ha fet a través de diver-
sos instruments: la creació de les reserves naturals, on 
un dels seus objectius és protegir d’una manera absoluta 
formacions geològiques i geomorfològiques; mitjançant 
l’Inventari d’espais d’interès ecològic, que l’any 1999 
el Departament de Medi Ambient va elaborar, o la ne-
cessitat d’informes del Servei Geològic de Catalunya 
en el procediment d’aprovació de determinats projectes 
que afecten punts geològics d’interès, establerta al text 
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. No obstant 
això, la geodiversitat no gaudeix d’un règim jurídic de 
protecció específic i suficient. Així doncs, conscients de 
la importància d’incloure la conservació de la diversitat 
geològica al nostre ordenament, la proposta normativa 
atorga empara jurídica als espais d’interès geològic in-
closos a l’Inventari, amb la inclusió del patrimoni pale-
ontològic, contemplat a la Llei 9/1993 de 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català. D’altra banda, les roques 
i minerals que mereixen una atenció especial en funció 
del seu valor científic o per la seva singularitat, raresa o 
grau d’amenaça i que s’inclouen a la Llista de roques i 
minerals protegits, són objecte de protecció, en el sentit 
de prohibir-ne la recol·lecció, extracció o aprofitament, 
llevat que sigui per motius de recerca científica.

El capítol 5 regula el règim jurídic dels espais naturals 
protegits, les principals novetats del qual són resultat, 
d’una banda, de l’adaptació a la normativa estatal contin-
guda a la Llei 5/2007, de creació de la xarxa de parcs na-
cionals, i a la Llei 42/2007 del patrimoni natural i la bio-
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permetre l’accés universal a la informació i complir amb 
el deure dels poders públics de facilitar la difusió de co-
neixements sobre les millors tècniques disponibles per 
a la protecció i la conservació del patrimoni natural. Es 
crea el Sistema d’informació sobre el patrimoni natural, 
que integra el coneixement científic i tècnic disponible 
i conté tota la informació disponible en catàlegs, inven-
taris, llistes, registres; els resultats dels estudis, investi-
gacions i recerca que provinguin d’universitats, museus 
i centres similars. També en forma part el Banc de da-
des de biodiversitat format per la informació relativa a 
la distribució, abundància, l’estat de conservació i altra 
informació amb l’objectiu de millorar el coneixement, 
la conservació, la gestió, el seguiment, l’avaluació i la 
divulgació i el Sistema de seguiment del patrimoni na-
tural que conté un conjunt d’indicadors que permeten 
expressar de forma sintètica els resultats per poder ser 
transmesos a la societat i ser incorporats als processos 
de presa de decisions.

Es garanteix la protecció i conservació dels coneixe-
ments tradicionals amb la creació de l’Inventari de co-
neixements tradicionals relatius a la biodiversitat, que ha 
d’integrar les innovacions i les pràctiques de les poblaci-
ons locals relatives a la biodiversitat i el patrimoni natu-
ral, desenvolupades des de l’experiència i adaptades a la 
cultura i el medi ambient.

En relació amb la recerca científica sobre el patrimoni 
natural, s’estableix el deure dels poders públics de pro-
moure-la i, amb aquesta finalitat, s’estableix la possibili-
tat de subscriure convenis de col·laboració amb universi-
tats i centres de recerca. També preveu que els plans de 
recerca i innovació que aprovi el Govern integrin en el 
seus objectius el foment de la recerca i el coneixement de 
la biodiversitat i la seva conservació.

En el títol VI es regulen els instruments i les mesures de 
participació social, i destaca el reconeixement de la cus-
tòdia del territori com a fórmula per implicar les perso-
nes propietàries i usuàries del territori en la conservació 
dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgís-
tics. Es defineixen els acords de custòdia, els acords de 
conservació, les entitats de custòdia i es crea el Registre 
d’entitats de custòdia. Es reconeixen determinats drets 
a favor de les entitats d’estudi i conservació de la natura 
i a les persones propietàries, arrendatàries o titulars de 
drets reals sobre finques rústiques, així com a les seves 
associacions i a organitzacions d’explotacions agràries 
i forestals. Amb la finalitat d’afavorir la participació i 
col·laboració de la societat en la conservació de la bio-
diversitat dins el seu respectiu àmbit material, territorial 
o competencial, es preveuen els Plans d’acció per a la 
biodiversitat, que poden ser formulats per entitats sense 
afany de lucre, empreses, universitats i altres institucions 
educatives, i s’han d’elaborar seguint les directius esta-
blertes pel departament competent en matèria de medi 
ambient. Però la participació social no s’esgota en aquest 
títol, ja que al llarg de tot l’articulat es preveuen altres 
mecanismes de participació pública com ara, a través 
de la participació de les entitats científiques, econòmi-
ques, culturals, socials i ambientals, mitjançant el dret 
a ser consultades, en l’elaboració de l’Estratègia per a la 
conservació del patrimoni natural, dels diferents plans, 
o programes que s’elaboren a l’empara de la Llei; la col-

nya, la gestió de la qual correspon a l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, quan el territori està situat 
íntegrament dins els límits de Catalunya.

En relació amb la declaració dels espais naturals prote-
gits, es manté el sistema de la Llei d’espais naturals, amb 
la particularitat dels parcs nacionals, que s’ha d’aprovar 
per Llei estatal. Es concreta el contingut de l’instrument 
de declaració i s’amplia la relació d’entitats que poden 
promoure la declaració dels espais naturals protegits. 
D’altra banda, en les disposicions addicionals es preveu 
que es pugui modificar el règim jurídic i la delimitació 
dels espais naturals protegits creats per llei mitjançant 
l’instrument jurídic que aquest avantprojecte preveu per 
a la categoria de protecció que correspongui. Això afec-
ta principalment els paratges naturals d’interès nacional 
creats a l’empara de la Llei d’espais naturals.

Dins aquest capítol es reconeixen altres espais amb fina-
litat de conservació: les Reserves de la biosfera, els Llocs 
naturals de la Llista del Patrimoni de la Humanitat de la 
UNESCO, i els espais naturals d’interès local.

Es reforça la planificació dels espais naturals protegits 
que es creïn a partir de l’entrada en vigor de la Llei, a 
través de la necessitat d’aprovar per a tots ells els ins-
truments de planificació següents: un PORN, obligatori 
per als parcs nacionals i naturals, i preceptiu per a de-
clarar-los; un pla de gestió, i plans, normes o programes 
sectorials o específics i els programes anuals d’actuació, 
per al conjunt dels espais.

Es crea el Pla d’acció dels Sistema d’espais naturals, que 
defineix i preveu el desplegament dels mecanismes i els 
instruments de planificació, de gestió i d’avaluació del 
Sistema, que es pot completar, mitjançant instruments 
de planificació territorial o urbanística, amb la protecció 
d’altres espais naturals quan tinguin funcions de connec-
tor ecològic, d’amortiment de risc de degradació d’espais 
naturals protegits, i amb àrees d’influència hidrogeolò-
gica o amb espais propers a nuclis urbans que prioritzin 
funcions recreatives o educatives.

Es millora i reforça el model de gestió dels espais na-
turals protegits, incorporant diverses possibilitats de go-
vernança, i la col·laboració dels departament sectorials, 
que han de formar part dels òrgans de govern d’aquests 
espais quan les seves competències en resultin afectades. 
Si bé la gestió correspon sempre al departament com-
petent en matèria de medi ambient, es preveu la facul-
tat de delegar-la en ens locals, consorcis, entitats sense 
afany de lucre o en persones propietàries, arrendatàries 
o titulars de drets reals. Es tracta d’augmentar la cores-
ponsabilitat en els objectius de conservació i deixar pas a 
fórmules que atorguin més protagonisme a l’administra-
ció local, a les entitats de conservació de la natura, a les 
persones usuàries del territori i a la comunitat científica. 
Un altre aspecte que mereix destacar-se és el relatiu als 
òrgans per a la gestió dels espais naturals protegits, que 
s’ha dissenyat prenent com a referent el model adoptat 
per la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap 
de Creus: un òrgan de govern, un òrgan de gestió, un òr-
gan de cooperació, i un òrgan científic assessor.

El títol V regula els instruments i mesures sobre la in-
formació, coneixements tradicionals, recerca científica 
i avaluació en matèria de patrimoni natural que han de 
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ambientals per tal de contribuir a mantenir les activitats 
beneficioses per a la conservació del patrimoni natural. 
D’aquesta manera, es reconeix la importància del ser-
veis que presten els ecosistemes al benestar humà, com 
a valor immaterial i intangible del patrimoni natural, i 
al manteniment dels processos ecològics essencials. La 
Llei considera com a serveis dels ecosistemes: la forma-
ció de sòls i del seus cicles biogeoquímics, la regulació 
del cicle de l’aigua i recàrrega d’aqüífers, la pol·linització, 
la mitigació de desastres naturals, i els serveis culturals, 
entre d’altres.

El títol IX, relatiu a les mesures de compliment dels ob-
jectius de la Llei, pretén anar més enllà de regular el rè-
gim sancionador tradicional. Respon millor a la finalitat 
última de la potestat sancionadora, que ha de ser la de 
garantir el compliment dels objectius de la Llei, donant 
prioritat a les accions preventives i restauradores. Conté 
les disposicions relatives a les infraccions i la seva clas-
sificació, les sancions, els terminis de prescripció de les 
corresponents infraccions i sancions. Preveu la possibi-
litat que les infraccions greus o molt greus que siguin 
legalitzables constitueixin infracció lleu si, abans que 
recaigui la resolució sancionadora el presumpte infrac-
tor o infractora ha instat la legalització i s’ha aprovat. 
El procediment per a la valoració i reparació dels danys 
s’ha de fer sota els criteris establerts a la Llei 26/2007, 
de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. La 
principal novetat és la creació d’un Registre de persones 
infractores en relació amb el patrimoni natural, depenent 
del departament competent en matèria de medi ambient 
on s’inscriuen les infraccions i sancions imposades per 
resolució ferma. Es configura com un registre públic, 
amb el respecte a la normativa de protecció de dades 
personals. L’existència d’un registre amb aquestes dades 
permet disposar d’informació i de mecanismes de con-
trol pel que fa a l’atorgament de subvencions amb fons 
de la Generalitat en cas de comissió d’infraccions greus 
o molt greus o per a la contractació amb les administra-
cions públiques, segons la normativa de contractes del 
sector públic.

Les disposicions addicionals estableixen terminis per a 
l’execució d’algunes de les mesures previstes a la Llei, 
com el Pla d’acció del Sistema d’espais naturals o les 
mesures de fiscalitat ambiental. També s’estableix l’obli-
gació d’elaborar l’inventari de centres que utilitzen re-
cursos genètics.

Les disposicions transitòries estableixen la vigència de 
la Llista d’espècies protegides, del Consell de Protecció 
de la Natura, dels instruments de planificació dels espais 
naturals protegits en tràmit abans de l’entrada en vigor 
de la Llei, de l’Inventari d’arbres i arbredes monumen-
tals, de la valoració d’espècies protegides i de l’adquisi-
ció de terrenys a les reserves naturals integrals.

Aquesta Llei comporta la derogació la Llei 12/1985 de 
13 de juny, d’espais naturals, llevat la disposició addici-
onal primera i de diversos articles del Decret Legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de protecció dels animals.

Mitjançant les disposicions finals es regulen aspectes re-
latius als canvis que es produeixen en algunes categories 
d’espais naturals protegits, com a conseqüència de les 

laboració entre l’administració i organitzacions per dur 
a terme programes de cria o cultiu d’espècies amena-
çades fora del seu hàbitat; o la possibilitat, per part de 
les administracions públiques, de subscriure acords per 
delegar la gestió d’un espai natural protegit en un entitat 
sense afany de lucre o persones titulars de drets reals, 
segons el cas.

El títol VII conté disposicions relatives a les competèn-
cies i organització administrativa. Destaca la possibilitat 
que les entitats locals, dins el seu àmbit de competènci-
es, puguin contribuir a l’assoliment dels objectius de la 
Llei, a través de les Comissions municipals de patrimoni 
natural, amb caràcter d’òrgan de participació ciutadana. 
També es preveu la creació de dos òrgans: el Consell So-
cial de la Natura, com a òrgan de participació social i 
la Comissió Científica Assessora de la Natura, amb la 
finalitat de d’assessorar tècnicament i científicament a 
l’Administració de la Generalitat i al Parlament. Aquests 
òrgans vénen a substituir el Consell de Protecció de la 
Natura, que continua exercint les seves funcions mentre 
no es creïn aquests òrgans.

El títol VIII regula els instruments econòmics, fiscals i 
financers que han d’actuar com a incentius per a la con-
servació i l’aprofitament sostenible dels components de 
la biodiversitat. La Llei ho fa a través de diversos meca-
nismes entre els quals cal destacar: l’establiment d’ajuts 
tècnics i financers per a finques, especialment les situa-
des en els espais naturals protegits, i les que han subscrit 
acords de custòdia del territori i d’entitats sense afany de 
lucre que contribueixin a la consecució dels objectius de 
la llei. Com a novetat, s’estableix que, per tal d’avaluar 
que les subvencions i ajuts no tenen un incidència desfa-
vorable sobre el patrimoni natural, en l’elaboració de les 
bases reguladores dels ajuts públics i en la fixació de les 
concessions del ajuts de concessió directa s’han d’ava-
luar els efectes que les activitats objecte de l’ajut poden 
tenir sobre el patrimoni natural. A més, es crea el Fons 
de conservació del patrimoni natural, amb l’objecte de 
finançar actuacions de prevenció, protecció, conservació 
i restauració del patrimoni natural i les mesures que les 
fomenten, que es nodreix dels recursos que provenen de 
les partides assignades a través dels pressupostos de la 
Generalitat, d’aportacions d’altres administracions i per-
sones físiques o jurídiques, de fons comunitaris, dels tri-
buts i taxes afectats al fons, així com els que provenen de 
la recaptació de les sancions derivades de les infraccions 
de la Llei, i dels interessos que el Fons generi. Aquest 
fons s’emmarca dins la pràctica del nostre ordenament 
de crear fons de caràcter finalista com son el Fons per a 
la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge o el Fons 
forestal de Catalunya. També es preveu que les admi-
nistracions públiques puguin crear nous tributs i altres 
instruments fiscals, amb la finalitat de gravar aquelles 
activitats i pràctiques que afectin negativament la con-
servació de la biodiversitat, així com de bonificacions 
o exempcions per a aquelles activitats que siguin res-
pectuoses amb la conservació de la biodiversitat. S’es-
tableix un termini màxim de dos anys per aprovar un 
avantprojecte de llei que reguli aquests instruments fis-
cals. Es contempla la possibilitat del pagament del deute 
tributari a través de la cessió de finques amb alt valor 
ecològic a favor de la Generalitat. Per últim, s’incorpora 
la possibilitat de crear sistemes de pagament per serveis 
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Article 20. Polítiques forestals

Article 21. Polítiques hidrològiques

Article 22. Polítiques mineres i energètiques

Article 23. Polítiques territorials, urbanístiques i d’infraes-
tructures

Article 24. Polítiques turístiques i de lleure

Article 25. Polítiques ambientals

Article 26. Avaluació d’objectius de conservació del patri-
moni natural

Capítol 2. Permeabilitat i connectivitat ecològica

Article 27. Permeabilitat ecològica

Article 28. Pla de connectivitat ecològica

Article 29. Procediment d’aprovació i mesures cautelars

Capítol 3. Responsabilitat exterior en la conservació del pa-
trimoni natural

Article 30. Informació sobre el comerç de matèries prime-
res i productes importats

Article 31. Protecció de les espècies en perill d’extinció

Article 32. Avaluació ambiental en les mesures de suport a 
la internacionalització de l’economia catalana

Article 33. Cooperació internacional

Capítol 4. Patrimoni natural i avaluació ambiental

Article 34. Mesures compensatòries sobre conservació del 
patrimoni natural

Article 35. Afectació d’elements del patrimoni natural ame-
naçats

Títol IV: Instruments i mesures de caràcter específic per a la 
conservació del patrimoni natural

Capítol 1. Conservació de les espècies i poblacions silves-
tres

Secció 1. Disposicions generals

Article 36. Règim general de conservació d’espècies i po-
blacions silvestres

Article 37. Prohibicions generals en relació a les espècies 
silvestres

Article 38. Reintroducció d’espècies

Article 39. Xarxa de centres de fauna

Article 40. Xarxa de conservació de la flora

Article 41. Col·leccions de diversitat biològica

Secció 2. Espècies protegides i espècies amenaçades

Article 42. Llista d’espècies protegides

Article 43. Prohibicions per a les espècies incloses a la Llis-
ta d’espècies protegides

Article 44. Autoritzacions excepcionals

Article 45. Tinença i lliurament d’exemplars a nuclis zoolò-
gics i altres centres

Article 46. Els Catàlegs d’espècies amenaçades

disposicions de la Llei. També es fa referència al règim 
especial del Conselh Generau d’Aran i a la facultat del 
Govern per actualitzar l’import de les sancions previstes.

També es modifica l’article 23 de la Llei forestal de 
Catalunya, per tal de permetre la realització de rompu-
des en terrenys forestals no catalogats, amb la finalitat 
d’establir activitats agropecuàries, sempre que siguin 
terrenys aptes des d’un punt de vista tècnic, ambiental 
i econòmic.

Finalment, es preveu que la seva entrada en vigor sigui 
als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

ProPosició de LLei de La biodiversitat i eL Patrimoni 
naturaL

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei

Article 2. Àmbit territorial d’aplicació

Article 3. Definicions

Article 4. Objectius

Article 5. Principis rectors

Article 6. Funció social de la conservació del patrimoni na-
tural

Article 7. Drets i deures dels ciutadans

Article 8. Deures dels poders públics

Títol II. L’estratègia per a la conservació del patrimoni natural 
i els plans d’ordenació dels recursos naturals

Capítol 1. L’estratègia per a la conservació del patrimoni na-
tural 

Article 9. Naturalesa i contingut

Article 10. Procediment d’elaboració i aprovació

Article 11. Plans sectorials

Capítol 2. Els plans d’ordenació dels recursos naturals

Article 12. Concepte i naturalesa

Article 13. Contingut

Article 14. Efectes

Article 15. Procediment d’elaboració i aprovació

Article 16. Mesures cautelars

Títol III: Instruments i mesures de caràcter general per a la 
conservació del patrimoni natural

Capítol 1. Integració de la conservació del patrimoni natural 
en les polítiques públiques

Article 17. Criteris de prioritat per a les polítiques públiques

Article 18. Polítiques d’agricultura i ramaderia

Article 19. Polítiques de pesca marítima i litoral
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Article 75. Els parcs nacionals

Article 76. Els parcs naturals

Article 77. La Xarxa de parcs de Catalunya

Article 78. Els monuments naturals

Article 79. Les àrees marines protegides

Article 80. Les zones d’especial conservació

Article 81. Les zones d’especial protecció per als ocells

Article 82. Les zones humides d’importància internacional 
incloses a la Llista del conveni de Ramsar

Article 83. Les zones especialment protegides d’importàn-
cia per al Mediterrani

Article 84. Declaració dels espais naturals protegits

Article 85. Reducció o desclassificació d’un espai natural 
protegit

Article 86. La Xarxa natura 2000 i el Sistema d’espais na-
turals protegits

Article 87. Utilitat pública i dret de tempteig i retracte

Article 88. Protecció dels terrenys forestals als espais na-
turals protegits

Article 89. Les zones perifèriques de protecció i les àrees 
d’influència socioeconòmica

Secció 2. Instruments de planificació dels espais naturals 
protegits

Article 90. Planificació dels espais naturals protegits

Article 91. Objecte i naturalesa del Pla d’espais d’interès 
natural

Article 92. Contingut del Pla d’espais d’interès natural

Article 93. Procediment d’aprovació del Pla d’espais d’in-
terès natural

Article 94. Efectes del Pla d’espais d’interès natural

Article 95. El Pla d’acció dels Sistema d’espais naturals 
protegits de Catalunya

Article 96. Plans de gestió

Article 97. Relació amb altres plans

Secció 4. Gestió dels espais naturals protegits

Article 98. Gestió dels espais naturals protegits

Article 99. Òrgans per a la gestió dels espais naturals pro-
tegits

Article 100. Senyalització informativa i d’afitament

Capítol 6. Altres espais amb finalitats de conservació del pa-
trimoni natural

Article 101. Reserves de la biosfera

Article 102. Els llocs naturals de la Llista del patrimoni de 
la humanitat

Article 103. Els espais naturals d’interès local

Títol V: Instruments i mesures sobre informació, coneixe-
ments tradicionals, recerca científica i avaluació

Article 47. Efectes de la inclusió d’un tàxon o població en 
els Catàlegs d’espècies amenaçades

Article 48. Programes de cria o cultiu d’espècies amena-
çades

Article 49. Àrees crítiques i zones sensibles

Secció 3. Dissecació i tinença d’exemplars morts o restes 
d’espècies silvestres

Article 50. Autoritzacions de dissecació

Article 51. Tallers i activitats de taxidèrmia

Secció 4. Conservació d’espècies amb relació a la caça i la 
pesca

Article 52. Espècies objecte de caça i pesca

Article 53. Pràctica sostenible de la caça i la pesca conti-
nental

Article 54. Arts i mètodes prohibits

Secció 5. Arbres i arbredes monumentals

Article 55. Arbres i arbredes monumentals

Article 56. Mesures de protecció i de gestió

Secció 6. Espècies invasores

Article 57. Catàleg d’espècies exòtiques invasores

Article 58. Seguiment i control

Capítol 2. Conservació de la diversitat genètica

Article 59. Recursos genètics de domini públic

Article 60. Règim d’autoritzacions

Article 61. Accés i ús dels recursos genètics

Article 62. Registre de bancs de material biològic i genètic

Article 63. Organismes modificats genèticament

Article 64. Conservació de l’agrobiodiversitat

Capítol 3. Conservació dels hàbitats

Article 65. Llista dels hàbitats

Article 66. Catàleg dels hàbitats amenaçats

Article 67. Règim jurídic del Catàleg dels hàbitats amena-
çats

Article 68. Les zones humides

Capítol 4. Conservació del patrimoni geològic

Article 69. Inventari d’espais d’interès geològic

Article 70. Llista de roques i minerals protegits

Capítol 5. Sistema d’espais naturals protegits

Secció 1. Els espais naturals protegits 

Article 71. Definició del Sistema d’espais naturals protegits

Article 72. Definició d’espai natural protegit 

Article 73. Categories de protecció especial dels espais na-
turals protegits

Article 74. Les reserves naturals i les reserves naturals in-
tegrals
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Article 137. Òrgans competents per a la imposició de les 
sancions

Article 138. Mesures provisionals

Article 139. Reparació del dany causat i restauració

Article 140. Multes coercitives

Article 141. Registre d’infractors en relació amb el patrimoni 
natural

Disposicions addicionals (6)

Disposicions transitòries (9)

Disposicions (6)

Disposicions derogatòries (2)

Disposicions finals (11)

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei

1. Aquesta Llei té per objecte establir el règim jurídic de 
la protecció, la conservació, l’ús sostenible, la gestió, la 
millora i la restauració del patrimoni natural i dels ele-
ments culturals i de coneixement tradicional que hi estan 
associats, inclosos els seus valors immaterials i intangi-
bles, la diversitat biològica, geològica i paisatgística, els 
processos ecològics i geològics que hi tenen lloc, l’agro-
biodiversitat, i els serveis que presten els ecosistemes al 
benestar humà.

2. Integren el patrimoni natural, als efectes d’aquesta 
Llei, el conjunt d’elements, recursos, processos i àmbits 
del medi als quals es reconeix un determinat valor eco-
lògic, ambiental, científic, estètic, productiu o d’interès 
general.

3. Els components bioquímics i genètics propis de l’es-
pècie humana s’exclouen de l’objecte d’aquesta la Llei.

Article 2. Àmbit territorial d’aplicació

Aquesta Llei s’aplica als àmbits terrestre i marítim del 
territori de Catalunya, que inclouen el sòl, la volada i el 
subsòl.

Article 3. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei s’estableixen les definicions 
següents: 

a) Agrobiodiversitat: varietat i variabilitat que existeix 
entre els animals, plantes i microorganismes que són im-
portants per a la producció d’aliments i per a l’agricul-
tura i la ramaderia, i que deriven de la interacció amb el 
medi, els recursos genètics i els sistemes i pràctiques de 
gestió emprats per les persones.

b) Àrea crítica per a una espècie: part de la zona sensi-
ble d’una espècie o població on els individus són més 
susceptibles a les alteracions o transformacions del seu 
hàbitat i a les activitats humanes. A l’àrea crítica hi ha un 
risc elevat que aquestes activitats facin declinar o des-
aparèixer l’espècie o població o d’abandonar-la. L’àrea 

Article 104. Accés universal a la informació en matèria de 
biodiversitat i patrimoni natural

Article 105. Sistema d’informació sobre el patrimoni natural 

Article 106. Banc de dades de biodiversitat

Article 107. Sistema de seguiment del patrimoni natural

Article 108. Els coneixements tradicionals sobre la biodi-
versitat

Article 109. Promoció de la recerca científica

Article 110. Avaluació de les polítiques de conservació del 
patrimoni natural

Títol VI. Instruments i mesures de participació social

Article 111. Custòdia del territori

Article 112. Entitats de custòdia del territori

Article 113. Entitats d’estudi i conservació de la natura

Article 114. Participació de les persones titulars de finques 
rústiques

Article 115. Plans d’acció per a la biodiversitat

Article 116. Acords de conservació

Títol VII. Competències i organització administrativa

Article 117. Participació dels ens locals en la conservació 
del patrimoni natural

Article 118. Consell Social de la Natura

Article 119. Comissió Científica Assessora de la Natura.

Títol VIII. Instruments econòmics, fiscals i financers

Article 120. Ajuts i subvencions

Article 121. Fons de conservació del patrimoni natural

Article 122. Fiscalitat ambiental per a la conservació del pa-
trimoni natural

Article 123. Incentius als acords de custòdia del territori i 
als acords de conservació

Article 124. Indemnitat de les privacions singulars

Article 125. Pagament amb finques d’alt valor natural

Article 126. Pagament per serveis ambientals

Títol IX. Règim de compliment dels objectius de la Llei

Article 127. Infraccions

Article 128. Infraccions lleus per legalització efectiva

Article 129. Sancions 

Article 130. Graduació de les sancions

Article 131. Mesures addicionals

Article 132. Comissos

Article 133. Subjectes responsables

Article 132. Prescripció de les infraccions

Article 135. Prescripció de les sancions

Article 136. Procediment sancionador
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deix amb molta facilitat, competint o afectant les espèci-
es autòctones, els ecosistemes o les activitats humanes.

n) Estat de conservació favorable d’una espècie: situació 
en què la dinàmica de població d’una espècie indica que 
segueix, i pot seguir constituint a llarg termini, un ele-
ment vital dels hàbitats a què pertany, en què l’àrea de 
distribució natural no s’està reduint ni hi ha amenaces 
de reducció en un futur previsible, no s’està perdent la 
seva diversitat genètica i en què hi ha, i probablement 
hi continuarà havent, un hàbitat d’extensió suficient per 
mantenir-ne les poblacions a llarg termini.

o) Estat de conservació favorable d’un hàbitat: situació 
en què l’àrea de distribució natural d’un hàbitat és esta-
ble o s’amplia, i en què hi ha, i hi pot haver en un futur 
previsible, l’estructura i les funcions específiques neces-
saris per tal que l’hàbitat es mantingui a llarg termini, 
que l’estat de conservació de les seves espècies sigui fa-
vorable i que la presència d’espècies exòtiques sigui mí-
nima o es trobi en regressió.

p) Estat de conservació favorable del patrimoni geolò-
gic: situació en què l’àrea identificada com a patrimoni 
geològic manté les condicions de dimensió, integritat, 
visibilitat i accessibilitat que l’identifiquen, i on no hi ha 
amenaces de deteriorament en un futur previsible.

q) Geodiversitat o diversitat geològica: varietat d’estruc-
tures (sedimentàries, geomorfològiques, hidrogeològi-
ques i petrològiques) i de materials geològics (minerals, 
roques, fòssils i sòls), que constitueixen el substrat físic 
natural d’una regió, i que són el producte i registre de 
l’evolució de la Terra.

r) Medi natural: territori on predominen les espècies sil-
vestres i/o els processos ecològics i geològics caracterís-
tics de la natura.

s) Patrimoni geològic: conjunt d’elements geològics de 
valor científic, cultural i/o educatiu, ja siguin formaci-
ons, estructures, formes i processos, minerals, roques, 
elements hidrològics i termals, meteorits, fòssils, sòls i 
altres manifestacions que permeten conèixer, estudiar i 
interpretar l’origen i evolució de la Terra, els processos 
que l’han modelat, els climes i paisatges del passat i pre-
sent i l’evolució de la vida.

t) Petjada ecològica: indicador ambiental de l’impacte 
que exerceix una comunitat, país, regió o ciutat sobre 
el seu entorn, i equival a l’àrea de terreny necessari per 
produir els recursos consumits i assimilar els residus ge-
nerats per una població determinada.

u) Població d’una espècie: grup d’organismes perta-
nyents a un tàxon determinat que viuen en una àrea geo-
gràfica definida.

v) Procés ecològic essencial: procés que té lloc en els 
ecosistemes i que en permet el funcionament i fa possi-
ble que s’hi mantingui la vida.

w) Recurs biològic: recurs genètic, organisme o part d’un 
organisme, població, o qualsevol altre component biòtic 
dels ecosistemes de valor o utilitat reals o potencials per 
a la humanitat.

x) Recurs natural: qualsevol component de la natura sus-
ceptible de ser aprofitat per l’ésser humà per a la satisfac-

crítica coincideix o inclou els sectors de cria i/o d’hiber-
nació.

c) Biodiversitat o diversitat biològica: varietat de vida en 
totes les seves formes, nivells i combinacions, inclosa la 
diversitat d’ecosistemes, la diversitat d’espècies (interes-
pecífica i intraespecífica) i la diversitat genètica.

d) Connectivitat ecològica: qualitat del territori que, a 
més del moviment i la dispersió dels organismes, permet 
el manteniment dels processos ecològics essencials i dels 
fluxos que els caracteritzen (d’aigua, de matèria, de gens, 
etc.).

e) Connector ecològic: sector relativament ampli del ter-
ritori definit a partir d’unes característiques morfològi-
ques i d’una estructura d’hàbitats que afavoreixen la con-
tinuïtat dels fluxos biològics i ecològics, com és facilitar 
els moviments d’un ampli ventall d’espècies i mantenir 
la continuïtat de determinats processos ecològics. Per la 
diversitat d’hàbitats que conté, naturals o seminaturals, 
per les seves mides i pel fet d’acollir un gran nombre 
d’espècies, no només actua com a connector, sinó que 
generalment esdevé, alhora, l’hàbitat de determinades 
espècies.

f) Coneixement tradicional: el coneixement, les innova-
cions i les pràctiques de les poblacions locals lligat a la 
biodiversitat i el patrimoni natural, desenvolupat des de 
l’experiència i adaptades a la cultura i el medi ambient 
local.

g) Conservació: manteniment o restabliment en un estat 
favorable del patrimoni natural, així com el conjunt de 
mesures necessàries per aconseguir-ho i per garantir que 
l’ús que se’n faci sigui sostenible.

h) Conservació «ex situ»: la conservació de components 
de la diversitat biològica i geològica fora dels seus hàbi-
tats naturals o dels seus llocs originaris.

i) Conservació «in situ»: la conservació de la gea, dels 
ecosistemes i dels hàbitats, i el manteniment i recupe-
ració de tàxons amb l’objectiu que siguin viables en els 
seus entorns naturals i, en el cas de les espècies domesti-
cades i conreades, en els entorns que hagin desenvolupat 
les seves propietats específiques o distintives.

j) Corredor biològic: element del territori, generalment 
d’estructura contínua i lineal, que, amb independència 
del valor dels hàbitats naturals que el composen, té un 
interès per permetre els desplaçaments de determinades 
espècies entre diferents hàbitats o espais.

k) Ecoducte: pas superior a una infraestructura de trans-
port que, gràcies a les seves dimensions, permet una 
integració òptima de l’estructura en l’entorn i donar 
continuïtat als hàbitats situats a banda i banda de la in-
fraestructura.

l) Espècie autòctona: l’existent dins de la seva àrea de 
distribució natural, incloses les àrees de cria, d’alimenta-
ció, d’hivernada, de pas, de dispersió i de qualsevol fase 
del seu cicle vital. També la que colonitza o recolonitza 
el territori com a part d’un procés natural i l’extinta en 
temps històrics.

m) Espècie exòtica invasora: espècie que un cop intro-
duïda en un lloc on no és autòctona s’estableix i s’expan-
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g) La imputació dels costos de la contaminació i la de-
gradació ambiental a qui els origina.

h) La col·laboració entre les administracions competents.

i) La participació de la ciutadania en el disseny i execu-
ció de les polítiques públiques, incloses les disposicions 
de caràcter general.

j) La cautela i l’impacte mínim en les accions i les de-
cisions de les administracions públiques catalanes quan 
puguin afectar la conservació d’algun dels components 
del patrimoni natural. Especialment: 

– l’Administració s’ha de sustentar en la millor informa-
ció disponible quant als possibles beneficis i perjudicis 
de l’acció proposada; 

– s’ha de suspendre qualsevol actuació si se sospita fo-
namentadament que es poden produir danys irrepara-
bles; 

– han de tenir prioritat les decisions que anticipen, pre-
veuen o afronten les causes de la pèrdua de patrimoni 
natural o les seves amenaces, enfront de les que compor-
ten impactes al patrimoni natural i es basen en la seva 
restauració posterior, i

– s’ha de triar, en la mesura del possible, l’alternativa que 
produeix un impacte negatiu menor sobre el patrimoni 
natural i, en cas contrari, s’ha de justificar l’opció esco-
llida.

Article 6. Funció social de la conservació  
del patrimoni natural

1. El patrimoni natural té una funció social rellevant per 
la seva vinculació estreta amb la vida, la salut i el benes-
tar de les persones i per l’aportació que fa al desenvolu-
pament social i econòmic.

2. Les activitats encaminades a la consecució dels fins 
d’aquesta Llei poden ser declarades d’utilitat pública o 
interès social.

Article 7. Drets i deures dels ciutadans

1. En el marc dels drets i deures establerts a la Constitu-
ció i l’Estatut d’Autonomia, totes les persones tenen dret 
a gaudir del patrimoni natural, i en especial de la biodi-
versitat, de la geodiversitat i del paisatge, en condicions 
d’igualtat, i tenen el deure de conservar-los, de fer-ne un 
ús responsable i d’evitar-ne el malbaratament.

2. Totes les persones estan obligades a respectar de ma-
nera general les espècies animals, vegetals i altres for-
mes de vida, així com el patrimoni geològic, i procurar 
la seva conservació com a parts integrants del patrimoni 
natural, sense altres excepcions que les reconegudes a 
les lleis.

3. Totes les persones tenen dret a accedir a la informació 
sobre el patrimoni natural que és a disposició de les au-
toritats públiques o d’altres subjectes que la posseeixen 
en el seu nom, a participar en la presa de decisions que 
incideixen directament o indirectament en les matèries 
objecte d’aquesta Llei i a instar la revisió administrativa i 
judicial dels actes i omissions imputables a qualsevol de 
les autoritats públiques, d’acord amb la legislació d’accés 

ció de les seves necessitats i que tingui un valor actual 
o potencial, com ara: el paisatge natural, les aigües, su-
perficials i subterrànies; el sòl, el subsòl i les terres d’ús 
agrícola, pecuari, forestal, cinegètic, piscícola i de pro-
tecció; la biodiversitat; la geodiversitat; l’agrobiodiver-
sitat; els recursos genètics i els ecosistemes que donen 
suport a la vida; els hidrocarburs; els recursos hidroener-
gètics, eòlics, solars, geotèrmics i similars, i l’atmosfera 
i l’espectre radioelèctric, els minerals, les roques i altres 
recursos geològics renovables i no renovables.

y) Serveis ambientals dels ecosistemes: serveis que ge-
nera el funcionament dels ecosistemes que són d’utilitat 
per al benestar de les persones i les societats humanes.

z) Zona sensible d’una espècie: zona que comprèn la ma-
jor part de l’espai que necessita un individu, una unitat 
familiar o un grup estable d’una espècie per completar 
el seu cicle biològic al llarg del temps. La suma de totes 
les zones sensibles és l’espai que necessita una espècie a 
Catalunya per ser viable en el temps.

Article 4. Objectius

La present Llei té com a objectius generals: 

a) Garantir la conservació, i si s’escau la recuperació, de 
la diversitat dels ecosistemes, dels hàbitats, del patrimo-
ni geològic, de la geodiversitat i dels sòls.

b) Garantir la conservació, i si s’escau la recuperació, de 
la diversitat genètica i de les poblacions de la fauna i la 
flora autòctones.

c) Garantir la continuïtat dels processos ecològics es-
sencials i dels serveis ambientals que proporcionen els 
ecosistemes.

d) Assegurar l’ús sostenible del patrimoni natural i els 
recursos naturals, establir les condicions d’accés que en 
regulin l’aprofitament i assegurar la distribució justa i 
equitativa dels beneficis i els costos que se’n derivin.

e) Contribuir a l’esforç internacional per aturar la pèrdua 
de biodiversitat i salvaguardar el patrimoni geològic.

f) Contribuir al desenvolupament sostenible de Catalu-
nya.

Article 5. Principis rectors

Són principis rectors de la conservació del patrimoni na-
tural: 

a) La prevalença de la protecció ambiental sobre l’orde-
nació territorial i urbanística.

b) La integració en les polítiques públiques dels reque-
riments de la conservació, l’ús sostenible, la millora i la 
restauració del patrimoni natural.

c) La prevenció en qualsevol projecte o actuació que pu-
gui tenir efectes adversos significatius sobre el patrimoni 
natural.

d) L’equitat.

e) La subsidiarietat.

f) La solidaritat col·lectiva i intergeneracional.
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Títol II. L’estratègia per a la conservació  
del patrimoni natural i els plans  
d’ordenació dels recursos naturals

Capítol 1. L’Estratègia per a la conservació 
del patrimoni natural

Article 9. Naturalesa i contingut

1. L’Estratègia per a la conservació del patrimoni natural 
és un instrument de planificació estratègica de la Gene-
ralitat de Catalunya en matèria de conservació del patri-
moni natural.

2. L’Estratègia per a la conservació del patrimoni natural 
ha d’establir els objectius i les accions necessàries per 
orientar i coordinar les polítiques de conservació, res-
pectant els continguts de la planificació estratègica de 
l’Estat i de la Unió Europea.

3. L’Estratègia per a la conservació del patrimoni natural 
ha de contenir: 

a) Un diagnòstic de la situació i de les tendències del pa-
trimoni natural, amb la identificació de les amenaces i 
dels riscos a què està sotmès.

b) Els objectius estratègics i operatius que s’han d’assolir 
durant el seu període de vigència.

c) Les mesures i accions a desenvolupar per assolir els 
objectius.

d) Un sistema d’indicadors que permeti avaluar de ma-
nera periòdica l’efectivitat de l’Estratègia durant el seu 
període de vigència.

Article 10. Procediment d’elaboració  
i aprovació

1. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent ha de formular una proposta de l’Estratègia, que s’ha 
d’elaborar en col·laboració amb els altres departaments 
de l’Administració de la Generalitat que per les seves 
competències hi tinguin relació.

2. En el procediment d’elaboració s’ha de consultar a 
entitats científiques, econòmiques, socials, culturals i 
ambientals.

3. La proposta s’ha de sotmetre a informació pública per 
un període no inferior als dos mesos i hi han d’emetre 
informe el Consell Social de la Natura i la Comissió Ci-
entífica Assessora de la Natura.

4. L’Estratègia s’aprova per Acord del Govern, es publica 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i se n’ha 
d’informar al Parlament.

Article 11. Plans sectorials

1. En desplegament de l’Estratègia es poden formular 
plans per integrar la conservació del patrimoni natural 
en cadascuna de les polítiques sectorials.

2. Els plans sectorials tenen com a objectiu corregir fac-
tors que incideixen negativament en la conservació del 
patrimoni natural i promoure les accions i les pràctiques 

a la informació, de participació pública i d’accés a la jus-
tícia en matèria de medi ambient.

Article 8. Deures dels poders públics

Les administracions públiques de Catalunya han de 
vetllar per la conservació, manteniment, ús racional i 
restauració del patrimoni natural. Amb aquesta finali-
tat han de: 

a) Integrar en les polítiques sectorials els objectius i les 
previsions necessaris per a la conservació i valoració del 
patrimoni natural, la protecció de la biodiversitat i la ge-
odiversitat, la conservació i l’ús sostenible dels recursos 
naturals i el manteniment i, si s’escau, la restauració de 
la integritat dels ecosistemes i del patrimoni geològic.

b) Fomentar les pràctiques agropecuàries, forestals, pes-
queres o cinegètiques que són beneficioses per a la con-
servació de la natura.

c) Dur a terme les actuacions necessàries per evitar l’ex-
tinció dels tàxons autòctons.

d) Prendre les determinacions procedents per a l’adqui-
sició de sòl en els espais naturals protegits, en la mesura 
que ho requereix la seva gestió eficaç i, molt particular-
ment, dels terrenys que, per la seva fragilitat o excepcio-
nalment pels sistemes naturals que contenen, han d’ésser 
objecte de la protecció més estricta.

e) Dotar-se d’eines que permetin conèixer l’estat de con-
servació de la biodiversitat i de la geodiversitat, les seves 
tendències i les causes que en determinen els canvis.

f) Promoure la recerca sobre la biodiversitat i el patri-
moni natural, la seva conservació i el seu ús sostenible.

g) Facilitar la difusió de coneixements sobre les millors 
tècniques disponibles per a la protecció i la conservació 
del patrimoni natural.

h) Fomentar l’educació ambiental entre la població, amb 
atenció especial a l’àmbit escolar i als usuaris del ter-
ritori, promovent el coneixement del patrimoni natural, 
la seva importància i els problemes de conservació que 
afronta.

i) Impulsar mecanismes de participació social que facili-
tin l’assoliment dels objectius d’aquesta Llei, en especial 
la custòdia del territori i els instruments de co-responsa-
bilitat regulats en aquesta Llei.

j) Fomentar els acords amb propietaris i usuaris dels 
recursos naturals en la planificació i gestió dels espais 
naturals protegits i els hàbitats i les espècies amenaçades 
i protegides.

k) Promoure el treball de les entitats sense afany de lu-
cre que tenen com a objecte la conservació del patrimoni 
natural.

l) Adoptar les mesures oportunes per tal que els beneficis 
i els costos de la conservació del patrimoni natural re-
percuteixin en el conjunt de la societat.

m) Adoptar les mesures oportunes, financeres i fiscals, 
per tal d’incentivar les activitats positives per a la con-
servació del patrimoni natural i desincentivar les que in-
cideixen negativament sobre el patrimoni natural.
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Article 14. Efectes

1. Els instruments d’ordenació territorial, urbanística, 
de recursos naturals i, en general, física que contradi-
guin els plans d’ordenació dels recursos naturals s’hi han 
d’adaptar en un termini de dos anys. Mentre no es faci 
l’adaptació, les determinacions dels plans d’ordenació 
dels recursos naturals prevalen sobre aquests instru-
ments.

2. Les actuacions, plans i programes sectorials només 
poden contravenir el contingut dels plans d’ordenació 
dels recursos naturals per raons imperioses d’interès pú-
blic de primer ordre. En aquest darrer cas, la decisió l’ha 
d’adoptar el Govern, amb l’informe previ de la Comissió 
Científica Assessora de la Natura. La decisió ha de ser 
motivada i s’ha de fer pública.

3. L’aprovació del pla d’ordenació dels recursos naturals 
implica la declaració d’utilitat pública de les obres i les 
actuacions que s’hi preveuen i la necessitat d’ocupació 
dels béns immobles i els drets afectats.

Article 15. Procediment d’elaboració  
i aprovació 

1. Correspon a la persona titular del departament com-
petent en matèria de medi ambient acordar l’inici de la 
tramitació d’un pla d’ordenació dels recursos naturals i 
formular-ne la proposta, la qual s’ha de sotmetre a infor-
mació pública, a l’audiència dels ens locals, i a consulta 
d’entitats científiques, econòmiques, socials, culturals i 
ambientals.

2. El Govern aprova el pla d’ordenació dels recursos 
naturals, amb l’informe previ de la Comissió Científica 
Assessora de la Natura i del Consell Social de la Natura.

3. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent pot delegar en altres ens públics la formulació i la 
tramitació dels plans d’ordenació dels recursos naturals, 
amb l’aprovació definitiva del Govern.

4. L’acord d’aprovació i les normes del pla es publiquen 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 16. Mesures cautelars

1. Durant la tramitació d’un pla d’ordenació dels recur-
sos naturals no es poden realitzar actes que suposin una 
transformació sensible de la realitat física i biològica de 
l’àmbit del pla que pugui fer impossible o dificultar de 
forma important la consecució d’alguns dels objectius 
essencials del pla.

2. L’acord d’inici de la formulació d’un pla d’ordenació 
dels recursos naturals s’ha de notificar als ens locals i 
s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya. L’acord comporta que fins l’aprovació definitiva 
del pla no es pot atorgar cap autorització, llicència o con-
cessió que habiliti per a la realització d’actes de trans-
formació de la realitat física i biològica, sense l’informe 
favorable del departament competent en matèria de medi 
ambient. Aquest informe només pot ser negatiu quan 
concorri en l’acte pretès alguna de les circumstàncies a 
què es refereix l’apartat 1. L’informe s’ha d’emetre en un 
termini màxim de noranta dies.

adequades per integrar la conservació del patrimoni na-
tural en la política sectorial objecte del pla.

3. Els plans els elabora conjuntament el departament 
competent en matèria de medi ambient i el departament 
competent en la matèria sectorial, i els aprova el Govern 
d’acord amb el procediment previst a l’article 10.

Capítol 2. Els plans d’ordenació dels recursos 
naturals

Article 12. Concepte i naturalesa

1. Els plans d’ordenació dels recursos naturals són ins-
truments per a l’ordenació i la gestió del patrimoni na-
tural o d’algun dels seus elements en un àmbit territorial 
determinat. La seva vigència és indefinida.

2. Els plans d’ordenació dels recursos naturals també po-
den territorialitzar els objectius que s’estableix l’Estratè-
gia per a la conservació del patrimoni natural.

Article 13. Contingut

Els plans d’ordenació dels recursos naturals han de tenir, 
com a mínim, el contingut i la documentació següent: 

a) La memòria, que ha d’incloure: 

– La delimitació de l’àmbit territorial objecte d’ordena-
ció i la descripció i interpretació de les seves caracterís-
tiques físiques, geològiques, biològiques i socioeconòmi-
ques.

– L’avaluació de l’estat de conservació del patrimoni na-
tural objecte de planificació.

– La identificació de l’ús del patrimoni natural i dels 
riscos i les amenaces que l’afecten, amb un diagnòstic i 
previsió de la seva evolució futura d’acord amb les alter-
natives de gestió.

b) Les normes, que han d’incloure: 

– La regulació dels usos i les activitats en funció de la 
seva incidència en la conservació del patrimoni natural.

– Els règims de protecció dels elements del patrimoni 
natural, per mantenir o restaurar el seu estat de conser-
vació favorable.

– Els criteris orientadors de les polítiques sectorials per-
què siguin compatibles amb els objectius de conservació 
del patrimoni natural.

– Les mesures per garantir la connectivitat ecològica.

c) Els plànols, d’informació i d’ordenació.

d) El programa d’actuació, amb la identificació de les 
actuacions i mesures estratègiques que s’han de desenvo-
lupar per assolir els objectius del pla i, si és el cas, la pre-
visió del règim de protecció dels espais naturals d’acord 
amb les categories previstes en aquesta Llei.

e) La memòria econòmica, amb l’anàlisi dels costos i la 
previsió del seu finançament.

f) Els mecanismes d’avaluació i seguiment, per avaluar 
periòdicament l’efectivitat del Pla.
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5. S’entén per serveis ambientals dels ecosistemes al-
menys els següents: 

a) Els serveis de suport, que inclou la formació i retenció 
de sòls i dels seus cicles biogeoquímics i de nutrients, la 
provisió d’hàbitats, la producció d’oxigen atmosfèric, la 
fixació de carboni i la producció primària.

b) Els serveis de regulació, que inclou la regulació del 
cicle de l’aigua i la recàrrega d’aqüífers, la depuració na-
tural de l’aigua, la pol·linització, la mitigació de riscos 
naturals, el transport de sediments, el control biològic de 
plagues i la regulació del clima i de la qualitat de l’aire.

c) Els serveis de producció, que inclou la producció d’ali-
ments, la producció de teixits, fibres i altres materials, la 
producció d’energia i la provisió de principis actius per a 
la farmacologia.

d) Els serveis culturals i d’informació, que inclou la pro-
visió d’espais per al lleure i el turisme, oportunitats per a 
l’educació i beneficis per a la salut humana.

6. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent ha d’avaluar cada sis anys l’estat dels serveis ambien-
tals dels ecosistemes, seguint les pautes de les avaluaci-
ons que realitza l’Organització de les Nacions Unides en 
aquesta matèria, i fer-ne públics els resultats.

Article 18. Polítiques d’agricultura  
i ramaderia

1. Els instruments de la política agrària destinats a asses-
sorar les explotacions agràries i a incentivar les millors 
pràctiques ambientals en les explotacions han d’incorpo-
rar mesures per afavorir la conservació de la biodiversi-
tat, i especialment de les espècies silvestres i els hàbitats 
seminaturals que en depenen.

2. A les àrees agrícoles i ramaderes d’alt valor per a la 
biodiversitat, els instruments de la política agrària han 
d’adoptar mesures per evitar-ne la pèrdua i fomentar-ne 
el manteniment.

3. L’execució de les concentracions parcel·làries ha de fer 
possible el manteniment dels elements naturals del ter-
ritori, i especialment aquells que tenen interès per a la 
conservació de la biodiversitat en els espais agraris.

Article 19. Polítiques de pesca marítima  
i litoral

1. Els instruments de la política de pesca marítima han 
d’adoptar mesures per evitar que s’afecti negativament a 
les espècies no comercials, especialment la captura ac-
cidental de mamífers i rèptils marins, d’ocells marins i 
d’elasmobranquis.

2. S’han d’aplicar mesures tècniques i administratives 
per garantir un estat de conservació favorable de les es-
pècies i els hàbitats marins, i disminuir els danys causats 
als ecosistemes bentònics.

3. En els instruments de la política de pesca marítima 
s’han d’adoptar mesures per reduir l’impacte de les arts 
de pesca que afecten els hàbitats marins inclosos al Ca-
tàleg dels hàbitats amenaçats i les espècies marines in-
closes als catàlegs d’espècies amenaçades.

3. Excepcionalment i per motius justificats, el departa-
ment competent en matèria de medi ambient pot acordar 
les mesures següents durant la tramitació d’un pla d’or-
denació dels recursos naturals: 

a) Suspendre l’atorgament de llicències municipals per a 
alguna o totes les classes d’actes que hi estan subjectes 
d’acord amb els ordenaments territorial, ambiental, ur-
banístic i local.

b) Suspendre l’atorgament d’autoritzacions d’aprofita-
ments forestals, cinegètics i piscícoles, incloses les au-
toritzacions de rompudes i d’obertura de camins i pistes 
forestals.

c) Suspendre l’atorgament de permisos i de concessions 
mineres, i d’autorització de noves activitats extractives o 
d’ampliacions de les ja autoritzades.

d) Paralitzar les explotacions en curs, d’acord amb la le-
gislació específica.

e) Suspendre les autoritzacions per a la la col·locació de 
cartells, senyals i fites.

f) Suspendre la tramitació de plans urbanístics amb inci-
dència sobre el territori afectat.

4. Les mesures cautelars que preveu l’apartat 3 tenen una 
durada màxima de tres anys.

5. A partir de l’inici dels treballs preparatoris per inclou-
re un espai en el Pla d’espais d’interès natural, la persona 
titular del departament competent en matèria de medi 
ambient pot ordenar l’aplicació preventiva de la regula-
ció continguda en els apartats anteriors. Aquesta reso-
lució resta sense efecte si en el termini de tres anys no 
s’acorda incloure l’espai en el Pla.

Títol III. Instruments i mesures de caràcter 
general per a la conservació del patrimoni 
natural

Capítol 1. Integració de la conservació  
del patrimoni natural en les polítiques 
públiques

Article 17. Criteris de prioritat  
per a les polítiques públiques

1. En aplicació del principi d’integració de la protecció 
ambiental en les polítiques públiques, la conservació del 
patrimoni natural ha d’incorporar-se a les estratègies, 
plans, programes, projectes i activitats sectorials o inter-
sectorials promoguts o aprovats per les administracions 
públiques.

2. Els poders públics han d’atendre el criteri de l’ús pru-
dent dels recursos naturals i la conservació del patrimoni 
natural quan programen i valoren les polítiques de des-
envolupament socioeconòmic.

3. El Govern de la Generalitat no pot aprovar normes que 
directament provoquin pèrdua de biodiversitat o d’altres 
elements del patrimoni natural.

4. Les polítiques públiques han de garantir la continuïtat 
dels serveis ambientals dels ecosistemes a què fa referèn-
cia l’article 1.
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previstos en l’autorització és el doble que en les activitat 
situades en la resta del territori.

2. Les noves activitats extractives i les ampliacions de 
les existents no poden afectar hàbitats inclosos al Catà-
leg dels hàbitats amenaçats de Catalunya ni a les àrees 
crítiques de les espècies incloses al Catàlegs d’espècies 
amenaçades de Catalunya.

3. La restauració de les activitats extractives ha d’incor-
porar els elements de la biodiversitat i del patrimoni geo-
lògic que s’hagin identificat en el seu àmbit.

4. Les esteses aèries de cables elèctrics o similars, les 
instal·lacions d’energia eòlica i les antenes situades en 
el medi natural han d’adoptar mesures per evitar l’elec-
trocució i la col·lisió dels ocells i d’altres vertebrats, i 
no poden afectar hàbitats inclosos al Catàleg dels hà-
bitats amenaçats de Catalunya ni a les àrees crítiques 
de les espècies incloses al Catàlegs d’espècies amena-
çades.

Article 23. Polítiques territorials, 
urbanístiques i d’infraestructures

1. Els instruments de la planificació territorial i del pla-
nejament urbanístic han d’integrar la conservació del 
patrimoni natural i han d’incloure en el sistema d’espais 
lliures o similar: 

a) els espais naturals protegits ja declarats i els espais de 
connexió ecològica entre ells

b) els elements més rellevants del patrimoni natural

c) una mostra representativa i suficient de la biodiversitat 
i la geodiversitat característica del seu àmbit territorial.

2. Els instruments de la planificació territorial i del pla-
nejament urbanístic han d’adoptar estratègies d’ordena-
ció que permetin la conservació del patrimoni natural 
i la permeabilitat ecològica, i minimitzin l’ocupació 
d’hàbitats naturals, l’efecte de fragmentació dels hàbitats 
i l’efecte barrera, per tal de garantir la continuïtat dels 
sistemes d’espais lliures i la funcionalitat dels processos 
ecològics.

3. La implantació d’infraestructures en el medi natural 
ha d’adoptar mesures adreçades a garantir la conserva-
ció del patrimoni natural i, en particular, a prevenir la 
fragmentació dels hàbitats. Els projectes d’infraestruc-
tures públiques o privades en el medi natural, incloses 
les referides a serveis tècnics o urbanístics, han d’elegir 
entre les alternatives viables constatades en el projecte 
l’opció que comporti l’impacte ecològic i paisatgístic 
més baix, per aquest ordre, han de limitar els efectes 
sobre la integritat dels ecosistemes, minimitzar l’im-
pacte paisatgístic i prendre, quan s’escaigui, mesures 
adequades per restaurar o condicionar les àrees altera-
des. Les actuacions de restauració i revegetació s’han 
de fer, sempre que sigui possible, amb varietats locals 
de les espècies autòctones.

4. Els projectes d’infraestructures de transport, en espe-
cial les carreteres i els ferrocarrils, han d’incloure mesu-
res que afavoreixin la connectivitat ecològica i redueixin 
l’efecte barrera mitjançant la construcció de túnels, via-
ductes, ecoductes i passos de fauna interiors o superiors 
a les vies. També s’han d’aplicar les mesures de restau-

4. En les instal·lacions destinades a l’aqüicultura, tant 
en l’àmbit marí com en el continental, s’han d’adoptar 
mesures per evitar que s’afecti la biodiversitat autòctona 
i per evitar la fuga accidental d’espècies no autòctones.

5. Els programes adreçats a assolir el bon estat ecològic 
del medi marí han d’incloure especialment la conserva-
ció i la recuperació de la biodiversitat marina.

6. La planificació i la gestió del domini públic marítimo-
terrestre ha de tenir en compte els elements del patri-
moni natural, garantint-ne la conservació, i si s’escau, la 
restauració.

Article 20. Polítiques forestals

1. Els instruments de planificació forestal han d’incorpo-
rar objectius de conservació de la biodiversitat.

2. En els procediments de contractació pública, s’han 
d’adoptar mesures per evitar l’adquisició de fusta i pro-
ductes derivats procedents de les tales il·legals de països 
tercers i per afavorir l’adquisició dels que procedeixen de 
boscos certificats.

3. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent ha de garantir la gestió adequada dels boscos vells, 
dels boscos madurs i dels que presenten alguna singu-
laritat ecològica, paisatgística, cultural o productiva re-
llevant, inclosos els que presenten una presència notable 
d’espècies forestals d’àrea reduïda dins el territori de 
Catalunya.

4. La gestió forestal ha de garantir el manteniment de 
les condicions ecològiques adequades per a les espècies 
amenaçades que tenen les seves àrees crítiques en ter-
renys forestals.

Article 21. Polítiques hidrològiques

1. Els instruments de la planificació hidrològica han 
d’adoptar les mesures adequades per garantir la conser-
vació dels ecosistemes aquàtics continentals i la seva bi-
odiversitat associada.

2. L’administració hidrològica de Catalunya ha d’adoptar 
mesures per conservar, i restaurar si cal, l’estat de con-
servació favorable dels ecosistemes aquàtics continen-
tals i la biodiversitat associada, especialment pel que fa 
al manteniment o la recuperació dels espais fluvials com 
a corredors biològics.

3. Les infraestructures hidràuliques (canals, preses, as-
suts i similars) han d’incorporar elements que redueixin 
el seu efecte barrera per als desplaçaments de la fauna i 
els riscos de causar mortalitat per ofegament o per altres 
causes, incorporant mecanismes per prevenir la caiguda 
d’animals i per permetre la seva sortida. També s’han 
d’aplicar dispositius que evitin la mort per entrada en 
turbines o altres elements accessoris.

Article 22. Polítiques mineres i energètiques

1. En els espais naturals protegits, s’ha de garantir que 
les activitats extractives i mineres produeixen la mínima 
afecció sobre el patrimoni natural d’acord amb la nor-
mativa específica que hi és d’aplicació. La quantia de les 
fiances per garantir-hi l’aplicabilitat de les mesures de 
protecció del medi ambient i els treballs de restauració 
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ració d’espècies exòtiques o l’atracció de la fauna cap a 
zones amb alt risc de mortalitat.

Article 26. Avaluació d’objectius de 
conservació del patrimoni natural

1. L’Administració de la Generalitat pot realitzar avalu-
acions de les polítiques públiques que tenen incidència 
sobre el patrimoni natural.

2. Reglamentàriament s’han de detallar els continguts i 
l’abast de les avaluacions, que tenen com a objectius mí-
nims, els següents: 

a) Analitzar la incidència sobre el patrimoni natural de 
l’acció de l’Administració de la Generalitat.

b) Proposar les adaptacions necessàries en les polítiques 
públiques, per tal que siguin respectuoses amb els prin-
cipis d’aquesta Llei.

Capítol 2. Permeabilitat i connectivitat 
ecològica

Article 27. Permeabilitat ecològica

Les polítiques públiques amb incidència territorial han 
de conservar, en la mesura que sigui possible, la perme-
abilitat ecològica i evitar la fragmentació dels hàbitats i 
els sistemes naturals.

Article 28. Pla de connectivitat ecològica

1. El Pla de connectivitat ecològica té per objecte iden-
tificar els àmbits territorials d’importància per a la con-
nectivitat ecològica i adoptar les determinacions i les 
mesures necessàries per garantir-la i, si s’escau, restau-
rar-la.

2. El Pla de connectivitat ecològica té el caràcter de pla 
territorial sectorial d’acord amb la legislació de política 
territorial.

3. Les determinacions del Pla pel que fa a la protecció 
d’àmbits territorials d’importància per a la connectivitat 
ecològica s’han d’incorporar als instruments de la plani-
ficació territorial.

Article 29. Procediment d’aprovació i mesures 
cautelars

1. Correspon a la persona titular del departament com-
petent en matèria de medi ambient acordar l’inici de la 
tramitació del Pla.

2. Correspon al Govern aprovar per decret el Pla, amb 
el tràmit previ d’informació pública, d’audiència als ens 
locals, de consulta a entitats científiques, econòmiques, 
socials, culturals i ambientals i d’informe preceptius de 
la Comissió Científica Assessora de la Natura i del Con-
sell Social de la Natura.

3. La persona titular del departament competent en 
matèria de medi ambient pot acordar en qualsevol mo-
ment de la tramitació del Pla l’aplicació de les mesu-
res cautelars previstes a l’article 16.3. Aquesta resolu-

ració adequades per al condicionament dels sòls afectats 
i la prevenció de l’erosió, i s’han d’adoptar les pràctiques 
que no permetin l’entrada o la proliferació d’espècies 
exòtiques.

5. Les directrius i criteris establerts als apartats 3 i 4 
s’han d’incorporar a les bases i plecs de clàusules que 
regulin la contractació de les infraestructures esmen-
tades per part de les administracions públiques de Ca-
talunya.

6. En els indrets de paisatge obert, qualificat així en els 
plans d’ordenació dels recursos naturals, en les decla-
racions d’espais naturals protegits, o en el planejament 
territorial o urbanístic, no es permet la instal·lació de 
cartells publicitaris ni d’altres elements similars que li-
mitin el camp visual per a la contemplació de les belleses 
naturals, trenquin l’harmonia del paisatge o desfigurin 
les perspectives.

7. Les administracions públiques de Catalunya compe-
tents en el manteniment de les carreteres han d’adoptar 
mesures per evitar al màxim els atropellaments de fau-
na, especialment en aquelles àrees que s’hagin identifi-
cat com a punts crítics.

8. El departament competent en matèria d’edificació 
ha d’adoptar mesures normatives per compatibilitzar la 
construcció i el manteniment d’edificis públics amb la 
fauna, tot permetent que les espècies protegides d’ambi-
ents humanitzats hi puguin criar, trobar repòs o refugi.

Article 24. Polítiques turístiques i de lleure

1. Les activitats turístiques i de lleure en el medi natural 
s’han de portar a terme de manera que es garanteixi la 
conservació del patrimoni natural. El Govern pot limi-
tar la realització d’activitats que puguin posar en risc la 
conservació del patrimoni natural i restringir l’accés, de 
manera temporal o permanent, a determinats espais.

2. L’accés al medi natural s’ha de regular mitjançant una 
normativa específica, que ha de fer compatible l’orde-
nació del lleure en el medi natural i la conservació del 
patrimoni natural.

3. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent ha de regular l’accés a les coves i avencs d’interès 
per a la conservació de la biodiversitat o de la geodi-
versitat.

Article 25. Polítiques ambientals

1. El Pla d’adaptació de Catalunya al canvi climàtic ha 
d’incloure mesures per tal de conservar la biodiversi-
tat que es trobi amenaçada a causa del canvi climàtic, 
d’acord amb la millor informació científica disponible.

2. El Pla també ha d’incloure directrius per adaptar la 
gestió dels ecosistemes amb l’objectiu de fer-los més re-
silients al canvi climàtic, especialment els hàbitats relic-
tuals ubicats al límit meridional de la seva àrea de distri-
bució i els hàbitats costaners.

3. Els projectes de restauració ecològica han d’incorpo-
rar en el seu disseny i en la seva execució mesures per tal 
de minimitzar els impactes negatius sobre el patrimoni 
natural, i per evitar la introducció d’espècies, la prolife-
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Capítol 4. Patrimoni natural i avaluació 
ambiental

Article 34. Mesures compensatòries  
sobre conservació del patrimoni natural

1. Les mesures compensatòries que s’adopten en el marc 
dels procediments d’avaluació ambiental i que tenen per 
objectiu compensar la pèrdua d’elements del patrimoni 
natural s’han de portar a terme seguint els criteris se-
güents: 

a) Les mesures han de permetre la recuperació, quan si-
gui possible, de les poblacions d’espècies, dels hàbitats o 
altres elements del patrimoni natural que s’hagin alterat 
o eliminat.

b) Quan no sigui possible la recuperació amb mitjans ra-
onables, les mesures han de permetre la restauració en 
altres llocs ecològicament viables de l’equivalent de les 
espècies, dels hàbitats o d’altres elements del patrimoni 
natural que s’hagin alterat o eliminat.

c) Quan, per mitjans raonables, no sigui possible adoptar 
les mesures anteriors, les mesures han d’incloure l’ad-
quisició de terrenys amb presència d’hàbitats o altres 
elements del patrimoni natural equivalents en superfície 
i qualitat als que s’hagin alterat o eliminat. Els terrenys 
adquirits s’han de cedir gratuïtament a l’Administració 
de la Generalitat i s’han d’adscriure al departament com-
petent en matèria de medi ambient per tal d’assegurar-ne 
la conservació. Alternativament, les mesures poden con-
sistir en la protecció de les espècies, dels hàbitats o altres 
elements del patrimoni natural anàlegs als que s’hagin 
alterat o eliminat, incloent la seva incorporació al Siste-
ma d’espais naturals protegits de Catalunya.

2. Els mecanismes de seguiment previstos a la legislació 
sobre avaluació ambiental han de garantir l’execució de 
les mesures previstes a l’apartat 1.

Article 35. Afectació d’elements del patrimoni 
natural amenaçats

Les avaluacions ambientals han de garantir que els plans, 
programes o projectes han adoptat mesures per evitar o, 
si això no és possible, minimitzar, corregir o compensar 
els impactes negatius sobre els elements del patrimoni 
natural que estiguin amenaçats o en perill d’extinció.

Títol IV. Instruments i mesures de caràcter 
específic per a la conservació del patrimoni 
natural

Capítol 1. Conservació de les espècies  
i poblacions silvestres

Secció 1. Disposicions generals

Article 36. Règim general de conservació 
d’espècies i poblacions silvestres

1. L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar les me-
sures necessàries per garantir la protecció, conservació 
i recuperació de les espècies autòctones i la conservació 
dels seus hàbitats naturals.

ció queda sense efecte si en el termini de tres anys no 
s’aprova el Pla.

Capítol 3. Responsabilitat exterior  
en la conservació del patrimoni natural

Article 30. Informació sobre el comerç de 
matèries primeres i productes importats

L’Administració de la Generalitat ha d’informar periòdi-
cament a la ciutadania de l’origen, els efectes i els im-
pactes de les matèries primeres i els productes importats 
de països tercers que afectin el patrimoni natural dels 
països d’origen.

Article 31. Protecció de les espècies en perill 
d’extinció

Es prohibeix la possessió, transport, tràfic i comerç, 
qualsevulla que en sigui la destinació, de les espècies 
de la fauna o la flora en perill d’extinció o vulnerables 
incloses al conveni CITES, extretes de la natura fora del 
territori de Catalunya.

Article 32. Avaluació ambiental en les 
mesures de suport a la internacionalització 
de l’economia catalana

Les mesures de l’Administració de la Generalitat de 
suport a la internacionalització de l’economia catalana 
o a la inversió catalana a l’exterior han d’incloure una 
avaluació ambiental dels plans i projectes a desenvolu-
par en països tercers, que permeti valorar si s’han in-
corporat criteris de mínim impacte sobre el patrimoni 
natural.

Article 33. Cooperació internacional

1. L’activitat de l’Administració de la Generalitat en ma-
tèria de cooperació al desenvolupament ha tenir entre les 
seves finalitats l’objectiu de conservar el patrimoni natu-
ral i especialment la biodiversitat. En el Pla director de la 
cooperació al desenvolupament s’ha d’incloure: 

a) Un objectiu transversal de promoció de la sostenibili-
tat del desenvolupament.

b) Un objectiu estratègic de sostenibilitat ambiental, en 
els països on escaigui i amb l’assignació dels recursos 
adequats, que permeti cooperar en la conservació del pa-
trimoni natural.

2. L’Administració de la Generalitat ha de promoure 
l’intercanvi d’informació i la consulta sobre les activi-
tats que puguin tenir efectes negatius importants sobre 
el patrimoni natural, i especialment sobre la diversitat 
biològica, de països tercers.

3. L’Administració de la Generalitat pot promoure ins-
truments de col·laboració amb altres administracions 
públiques per a la conservació del patrimoni natural 
quan les mesures, per ser efectives, hagin d’ultrapassar 
el territori de Catalunya, especialment en el seu àmbit 
bioregional.
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Article 39. Xarxa de centres de fauna

1. Constitueixen la Xarxa de centres de fauna els cen-
tres de fauna gestionats pel departament competent en 
matèria de medi ambient i els nuclis zoològics que hi col-
laboren. L’objecte de la Xarxa és la millora de l’eficàcia 
del centres mitjançant el seu treball coordinat i la contri-
bució a la conservació de la biodiversitat ex-situ. Tots els 
centres de la Xarxa han de complir els requeriments que 
la normativa estableix per als nuclis zoològics.

2. Els centres de fauna i els nuclis zoològics integrants 
de la Xarxa tenen les funcions principals següents: 

a) La rehabilitació i alliberament d’exemplars salvatges 
ingressats.

b) La cria en captivitat i reintroducció d’espècies amena-
çades quan sigui necessari.

c) La recerca sobre les matèries a què fan referència les 
lletres a) i b).

d) La prestació de serveis pericials.

e) L’educació i sensibilització ambientals.

3. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent ha d’elaborar el Pla director de la Xarxa de centres de 
fauna, en el qual s’han de desplegar les directrius de la 
Xarxa amb la finalitat d’incrementar l’activitat d’aquests 
centres en la conservació de la biodiversitat.

Article 40. Xarxa de conservació de la flora

1. Constitueixen la Xarxa de conservació de la flora els 
centres que participen en la conservació «ex situ» de la 
flora autòctona i han estat degudament acreditats pel de-
partament competent en matèria de medi ambient. L’ob-
jecte de la Xarxa és la millora de l’eficàcia del centres 
mitjançant el seu treball coordinat i la contribució a la 
conservació de la biodiversitat ex-situ.

2. Els centres participants a la Xarxa de conservació de 
la flora tenen les funcions principals següents: 

a) La participació en els programes de conservació «ex 
situ» de la flora, especialment l’amenaçada.

b) La recerca sobre la flora autòctona i la seva conserva-
ció i recuperació.

c) La prestació de serveis pericials.

d) L’educació i sensibilització ambientals.

3. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent ha d’elaborar el Pla director de la Xarxa de conser-
vació de la flora, en el qual s’han de desplegar les direc-
trius de la Xarxa amb la finalitat d’incrementar l’activitat 
d’aquests centres en la conservació de la biodiversitat.

Article 41. Col·leccions de diversitat biològica

El departament competent en matèria de medi ambient, 
en col·laboració amb el departament competent en matè-
ria de cultura, ha de catalogar les col·leccions catalanes, 
públiques i privades, que tenen exemplars vius o morts 
d’espècies pròpies de la biodiversitat present a Catalu-
nya. També ha d’adoptar mesures per afavorir el man-
teniment i millora de les col·leccions i per garantir que 

2. La recollida a la natura i l’aprofitament d’espècimens 
d’espècies silvestres no protegides ha de ser compatible 
amb el manteniment del seu estat de conservació favo-
rable.

3. El Govern pot establir mitjançant decret el règim apli-
cable als aprofitaments amb finalitats comercials d’es-
pècies no protegides, exceptuant-ne els aprofitaments 
forestals que es regeixen per la seva legislació específica.

4. Les polítiques de conservació de les espècies han de 
garantir especialment la conservació de les espècies 
endèmiques de Catalunya i de les espècies endèmiques 
d’un territori més ampli que tenen la major part de les 
seves poblacions a Catalunya.

5. Correspon al Govern per decret establir el valor eco-
nòmic de les espècies.

6. Es pot establir reglamentàriament les condicions que 
han de regir la translocació i el transport d’individus i el 
reforç de poblacions d’espècies autòctones.

7. S’ha de regular per decret l’anellament científic 
d’ocells i quiròpters, i el marcatge d’altres espècies amb 
finalitats científiques i de seguiment.

Article 37. Prohibicions generals en relació  
a les espècies silvestres 

Es prohibeix: 

a) Introduir espècies, subespècies o races geogràfiques 
al·lòctones al medi natural o en llocs que s’hi puguin 
estendre, quan siguin susceptibles de competir amb les 
espècies silvestres autòctones, alterar la seva puresa ge-
nètica o els equilibris ecològics.

b) Alliberar fauna autòctona sense autorització.

c) Portar a terme actuacions que modifiquin el compor-
tament característic de la fauna silvestre, excepte en els 
casos específicament autoritzats.

d) Usar verins o altres productes tòxics al medi natural, 
llevat dels supòsits reglamentats o casos autoritzats es-
pecíficament.

e) Pertorbar els espais de concentració, cria, muda, hi-
vernada i descans de les espècies migratòries.

Article 38. Reintroducció d’espècies

1. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent ha d’autoritzar la reintroducció d’espècies o poblaci-
ons en el medi natural, amb l’avaluació prèvia de la seva 
conveniència, viabilitat i interaccions.

2. Si l’avaluació és favorable, abans de la reintroducció 
s’ha de redactar un projecte de reintroducció que, fona-
mentat en les directrius internacionalment acceptades, 
descrigui les condicions de com s’ha de fer efectiva la 
reintroducció. El projecte s’ha de sotmetre a informació 
pública, i a l’informe previ de la Comissió Científica As-
sessora de la Natura. L’aprova la persona titular del de-
partament competent en matèria de medi ambient.

3. Mentre es realitza l’avaluació, el departament compe-
tent en matèria de medi ambient pot adoptar les mesures 
adequades per garantir la conservació de les àrees on es 
pugui dur a terme la reintroducció.
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pot autoritzar les conductes prohibides a l’article 43, si 
concorre alguna de les circumstàncies següents: 

a) Quan les espècies provoquen riscos per a la salut o la 
seguretat de les persones.

b) Quan les espècies poden causar perjudicis importants 
als cultius, el bestiar, els boscos, els arbres monumen-
tals, la pesca o la qualitat de les aigües.

c) Quan ho facin necessari raons de recerca, gestió, edu-
cació, repoblació o reintroducció, o la cria en captivitat 
orientada a aquestes finalitats.

d) Per prevenir accidents aeris, en el cas dels ocells.

e) Quan ho faci necessari la protecció d’altres espècies 
protegides, dels seus hàbitats naturals o dels hàbitats 
amenaçats.

f) Per permetre, en condicions controlades estrictament 
i mitjançant mètodes selectius, la captura, retenció, ti-
nença, cria o qualsevol altra explotació prudent de de-
terminades espècies autòctones no incloses a la Llista 
d’espècies protegides, en petites quantitats i amb les li-
mitacions que estableixin els òrgans competents per ga-
rantir-ne la conservació.

2. L’autorització s’ha de fer pública i ha d’especificar 
com a mínim: 

a) L’objectiu o i la justificació de l’acció.

b) Les espècies a què es refereix.

c) Els mitjans, les instal·lacions, els sistemes o mètodes 
que s’han d’utilitzar i els seus límits, i també el personal 
qualificat per fer-ne ús.

d) El caràcter i les condicions de risc, les circumstàncies 
de temps i lloc i, si s’escau, les solucions alternatives no 
autoritzades i les dades científiques utilitzades.

e) Les mesures de control que s’han d’aplicar.

3. Per ordre de la persona titular del departament com-
petent en matèria de medi ambient s’ha de regular la ti-
nença, cria i ús d’ocells rapinyaires per a la pràctica de 
la falconeria.

4. Excepcionalment, d’acord amb el que s’estableixi per 
reglament, es pot autoritzar la tinença, la cria en cap-
tivitat i l’exhibició pública d’exemplars de pinsà (Frin-
gilla coelebs), cadernera (Carduelis carduelis), verdum 
(Carduelis chloris) i passerell (Carduelis cannabina) per 
a activitats tradicionals destinades a concursos de cant, 
sempre que aquestes activitats esmentades no comportin 
un detriment per a les poblacions silvestres i els exem-
plars provinguin de la cria en captivitat.

Article 45. Tinença i lliurament d’exemplars  
a nuclis zoològics i altres centres

1. En els procediments administratius per a la instal·lació 
de parcs zoològics, aquaris, centres públics i privats de 
recerca o conservació i jardins botànics que mantenen 
exemplars d’alguna de les espècies incloses a la Llista 
d’espècies protegides, correspon al departament compe-
tent en matèria de medi ambient verificar si les condici-
ons de manteniment en captivitat dels exemplars s’ade-
qüen a la seva naturalesa i a la finalitat de la seva tinença.

siguin disponibles per a la recerca en biodiversitat i per a 
les polítiques de conservació de la biodiversitat.

Secció 2. Espècies protegides i espècies 
amenaçades

Article 42. Llista d’espècies protegides

1. Es consideren espècies protegides les espècies, subes-
pècies o poblacions que mereixen una atenció i protecció 
especials en funció del seu valor científic, ecològic o cul-
tural, o per la seva singularitat, raresa o grau d’amenaça, 
i que s’inclouen a la Llista d’espècies protegides. Tenen 
també aquesta consideració les espècies que figuren com 
a protegides a la normativa estatal o comunitària i en els 
instruments internacionals ratificats per l’Estat espanyol.

2. La inclusió o exclusió d’un tàxon o població de la 
Llista es fa per resolució de la persona titular del depar-
tament competent en matèria de medi ambient, d’ofici 
o a proposta de la Comissió Científica Assessora de la 
Natura. Qualsevol persona o organització pot sol·licitar 
que s’iniciï el procediment, adjuntant amb la sol·licitud la 
documentació científica que ho justifiqui.

3. La inclusió d’un tàxon o població a la Llista compor-
ta l’avaluació periòdica del seu estat de conservació i 
l’adopció de mesures de conservació i gestió, si cal.

4. Els danys que espècies incloses a la Llista causin en 
béns privats s’han d’indemnitzar, sempre que s’acreditin 
i que no siguin imputables, directament o indirectament, 
a accions o omissions de la persona afectada o de tercers.

Article 43. Prohibicions per a les espècies 
incloses a la Llista d’espècies protegides

La inclusió d’una espècie, subespècie o població a la 
Llista d’espècies protegides comporta les següents pro-
hibicions, que s’apliquen a totes les fases del cicle bio-
lògic: 

a) Si es tracta de plantes, fongs, líquens o algues: reco-
llir-les, tallar-les, mutilar-les, arrencar-les o destruir-les 
a la natura de forma intencionada.

b) Si es tracta d’espècies de fauna, incloses les seves lar-
ves, cries o ous: qualsevol actuació que tingui el propò-
sit de matar-les, danyar-les, capturar-les, perseguir-les o 
molestar-les de forma intencionada, i també la destruc-
ció o deteriorament dels seus nius, caus i àrees de repro-
ducció, hivernada o repòs.

c) En tots els casos: posseir, recol·lectar, naturalitzar, 
transportar, vendre, exposar o oferir amb fins de venda o 
intercanvi, importar o exportar exemplars vius o morts, 
i també els seus propàguls o restes, llevat dels casos pre-
vistos en aquesta Llei. Aquesta prohibició afecta tant les 
espècies vives com dissecades i tant l’espècie com els 
tàxons inferiors.

Article 44. Autoritzacions excepcionals

1. Excepcionalment, quan no hi hagi altra solució satis-
factòria i sense que això suposi perjudicar la conservació 
de les poblacions en la seva àrea de distribució natural, 
el departament competent en matèria de medi ambient 
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xim de cinc anys, que inclogui les mesures adequades 
per al compliment dels objectius de la desaparició o mi-
tigació dels riscos que les afecten.

2. Els plans de recuperació i conservació s’aproven per 
decret del Govern a proposta del departament competent 
en matèria de medi ambient. La proposta s’ha de sotme-
tre a informació pública, a audiència dels ens locals, a 
consulta d’entitats científiques, econòmiques, socials, 
culturals i ambientals, i a informe de la Comissió Cientí-
fica Assessora de la Natura.

3. Quan l’espècie es trobi en un espai natural protegit, 
l’objectiu de recuperar-la o conservar-la s’ha d’incorpo-
rar als instruments de planificació i gestió d’aquest espai, 
en els termes establerts en les mesures previstes al pla de 
recuperació o de conservació.

4. Els plans de recuperació i de conservació han d’in-
cloure, com a mínim: 

a) La descripció de la finalitat i dels objectius del pla.

b) La delimitació de l’àmbit territorial del pla.

c) Un estudi general que inclogui la descripció i la taxo-
nomia de l’espècie objecte del pla o les seves poblacions 
i una exposició de les característiques de l’hàbitat i els 
requeriments d’aliment, de reproducció i de dispersió.

d) La normativa aplicable.

e) Un pla d’actuació que inclogui les mesures concretes 
d’acció i gestió, de recerca, de foment, de sensibilització 
i de possible compensació.

f) Les mesures de seguiment i control del pla.

g) La durada del pla.

5. Cada sis anys s’han d’avaluar els resultats de les me-
sures implementades. També es poden fer auditories 
de gestió per tal d’avaluar el grau de compliment dels 
objectius previstos al pla i l’efectivitat dels instruments 
emprats. En tot cas l’aprovació d’un pla comporta la im-
plantació d’instruments de seguiment de l’estat de les po-
blacions i la informació pública del seu estat.

Article 48. Programes de cria o cultiu 
d’espècies amenaçades

1. Quan els plans de recuperació o de conservació ho de-
terminin, el departament competent en matèria de medi 
ambient ha de dur a terme, directament o en col·laboració 
amb altres organitzacions que tinguin com a objecte la 
protecció de les espècies amenaçades, programes de cria 
o cultiu d’espècies amenaçades fora del seu hàbitat, que 
tinguin per objecte la constitució de reserves genètiques 
o l’obtenció d’exemplars aptes per ser reintroduïts al 
medi natural.

2. Les organitzacions sense afany de lucre, els parcs 
zoològics, els aquaris, els jardins botànics, els centres 
públics i privats de recerca o conservació i els nuclis 
zoològics poden participar en els programes de cria en 
captivitat i cultiu d’espècies amenaçades.

3. Per poder dur a terme la cria en captivitat o cultiu d’es-
pècies amenaçades s’han de cumplir les següents con-
dicions: 

2. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent pot lliurar a nuclis zoològics o a altres centres amb 
finalitats científiques o educatives exemplars vius, irre-
cuperables per a la natura, o exemplars dissecats de les 
espècies protegides, tant si provenen de comisos com di-
rectament de la natura.

Article 46. Els Catàlegs d’espècies amenaçades

1. Els Catàlegs d’espècies amenaçades han d’incloure les 
espècies, subespècies o poblacions que es troben en risc 
de desaparició i que han de ser objecte de mesures de 
recuperació i conservació especials per assegurar la seva 
supervivència o reproducció dins la seva àrea de distri-
bució, a partir de la millor informació científica dispo-
nible.

2. Les espècies, subespècies o poblacions incloses en els 
Catàlegs es classifiquen en funció del risc d’extinció en 
alguna de les categories següents: 

a) «En perill d’extinció»: tàxons o poblacions, la supervi-
vència dels quals és poc probable si els factors causals de 
la situació actual segueixen actuant, i

b) «Vulnerable»: tàxons o poblacions que corren el risc 
de passar a la categoria anterior en un futur immediat 
si els factors adversos que actuen sobre ells no es cor-
regeixen.

3. Els Catàlegs són aprovats per decret del Govern a 
proposta del departament competent en matèria de medi 
ambient. Prèviament s’han de sotmetre a informació pú-
blica, i a consulta de la Comissió Científica Assessora de 
la Natura i d’entitats científiques, econòmiques, socials, 
culturals i ambientals.

4. La inclusió o exclusió d’un tàxon o població dels Ca-
tàlegs es fa per resolució de la persona titular del depar-
tament competent en matèria de medi ambient d’ofici o 
a proposta de la Comissió Científica Assessora de la Na-
tura. En cap cas pot tenir una categoria inferior a la del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas. Qualsevol 
persona o organització pot sol·licitar que s’iniciï el pro-
cediment, adjuntant amb la sol·licitud la documentació 
científica que ho justifiqui.

5. Les espècies incloses en el Catàlegs d’espècies ame-
naçades s’inclouen automàticament a la Llista d’espècies 
protegides.

Article 47. Efectes de la inclusió d’un tàxon o 
població en els Catàlegs d’espècies amenaçades

1. La inclusió d’un tàxon o població en els Catàleg d’es-
pècies amenaçades comporta: 

a) Per a les espècies, subespècies o poblacions catalo-
gades «en perill d’extinció», la delimitació d’àrees crí-
tiques i de zones sensibles, i l’aprovació, en un termini 
màxim de tres anys, d’un pla de recuperació. A les àrees 
crítiques i a les àrees de reintroducció o expansió poten-
cial definides en els plans de recuperació, s’han de fixar 
mesures de conservació i instruments de gestió que evi-
tin les afeccions negatives a les espècies que han motivat 
la delimitació de les àrees.

b) Per a les espècies catalogades com a «vulnerable», 
l’aprovació d’un pla de conservació, en un termini mà-
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subespècies i poblacions incloses a la Llista d’espècies 
protegides.

Article 53. Pràctica sostenible de la caça i la 
pesca continental

1. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent ha de determinar els terrenys i les aigües continentals 
on es poden realitzar les activitats de caça i pesca, les 
modalitats i les condicions per a cada espècie.

2. L’aprofitament cinegètic i piscícola l’ha de fer el titu-
lar del dret d’acord amb la planificació aprovada, que ha 
de determinar la quantia i les modalitats de les captures 
autoritzades.

3. L’exercici de la caça i de la pesca continental, inclo-
ses les arts i pràctiques que s’utilitzen i les repoblacions 
d’espècies cinegètiques i objecte de pesca, no pot com-
portar efectes negatius per a les espècies protegides i per 
als sistemes naturals en general.

4. El departament competent en matèria de medi am-
bient, quan l’activitat cinegètica o de pesca continental 
es porti a terme en àrees crítiques d’espècies amenaça-
des, pot dictar normes amb l’objectiu d’assegurar la seva 
compatibilitat i en qualsevol cas per evitar els efectes ne-
gatius sobre les poblacions d’espècies amenaçades.

Article 54. Arts i mètodes prohibits

1. Es prohibeix la tinença, utilització i comercialitza-
ció de tots els procediments i mètodes prohibits per a 
l’exercici de la caça i la pesca continental que estableix la 
legislació comunitària i estatal, amb les excepcions que 
aquesta darrera estableix.

2. Es prohibeix la tinença i l’ús de munició que contingui 
plom durant l’exercici de la caça i el tir esportiu quan es 
portin a terme en les zones humides incloses al Pla de 
protecció de les zones humides.

Secció 5. Arbres i arbredes monumentals

Article 55. Arbres i arbredes monumentals

1. Els arbres monumentals i les arbredes monumentals 
són, respectivament, els exemplars d’arbres, i els con-
junts d’arbres, arbredes o bosquets, que mereixen una 
protecció especial perquè compleixen alguna de les con-
dicions següents: 

a) Tenen característiques singulars destacables, per la 
seva edat, grandària o morfologia excepcionals dins de 
la seva espècie.

b) Són rars per nombre o distribució, o bé tenen un des-
envolupament o una ubicació particulars.

c) Tenen particularitats científiques.

d) Tenen interès cultural, històric o simbòlic.

2. Els arbres i les arbredes monumentals poden ser d’in-
terès nacional, comarcal o local. La declaració d’arbres i 
arbredes monumentals d’interès nacional es fa per reso-
lució de la persona titular del departament competent en 
matèria de medi ambient; la d’arbres i arbredes d’interès 
comarcal correspon als consells comarcals i la d’arbres 

a) El pla de conservació o recuperació que ho prevegi ha 
d’estar aprovat.

b) S’ha d’elaborar un projecte que descrigui les condici-
ons tècniques de la cria en captivitat o el cultiu i n’avaluï 
la viabilitat.

c) El departament competent en matèria de medi ambi-
ent ha d’aprovar el projecte.

Article 49. Àrees crítiques i zones sensibles

1. Correspon al departament competent en matèria de 
medi ambient delimitar les àrees crítiques i les zones 
sensibles de totes les espècies catalogades com a ame-
naçades i de les espècies incloses a l’annex I de la Direc-
tiva 79/409/CEE, de 2 d’abril, relativa a la conservació 
dels ocells salvatges, i als annexos II i IV de la Directiva 
92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.

2. La definició i cartografia de les zones sensibles de to-
tes les espècies a que fa referència l’apartat 1 constitueix 
el Mapa de les àrees sensibles per a la conservació de la 
fauna i la flora, i s’integra al Sistema d’informació sobre 
el patrimoni natural.

Secció 3. Dissecació i tinença d’exemplars 
morts o restes d’espècies silvestres

Article 50. Autoritzacions de dissecació

1. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent pot autoritzar la dissecació o conservació dels cadà-
vers d’espècies silvestres de fauna i la seva permanència 
en centres de caràcter científic, cultural o educatiu.

2. És permesa la tinença d’exemplars morts d’espècies 
protegides si s’han caçat o obtingut legalment, estan 
identificats i documentats i gaudeixen d’una autorització 
administrativa expedida pel departament competent en 
matèria de medi ambient.

Article 51. Tallers i activitats de taxidèrmia

1. Les entitats i persones que practiquen activitats de ta-
xidèrmia han de comunicar-ho al departament compe-
tent en matèria de medi ambient.

2. Les entitats i persones a què fa referència l’apartat 1 
han de dur un llibre de registre en què han de constar 
les dades referents als exemplars d’espècies protegides 
de la fauna objecte de dissecació total o parcial. Aquest 
llibre de registre ha d’estar a disposició del departament 
competent en matèria de medi ambient.

Secció 4. Conservació d’espècies amb relació  
a la caça i la pesca

Article 52. Espècies objecte de caça i pesca

La caça i la pesca recreativa en aigües continentals i ma-
rines només es pot portar a terme sobre les espècies que 
reglamentàriament es declarin com a objecte de caça i 
pesca. Aquesta declaració no pot afectar les espècies, 
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3. Qualsevol persona o organització pot sol·licitar que 
s’iniciï el procediment d’inclusió o exclusió del Catàleg 
d’una espècie o subespècie, adjuntant amb la sol·licitud 
una argumentació científica de la mesura proposada.

4. La inclusió al Catàleg d’espècies exòtiques invasores 
comporta, a més de la prohibició de l’article 37 a), la de 
posseir, transportar, traficar i comerciar amb exemplars 
vius o morts i les seves restes o propàguls. Excepcional-
ment, el departament competent en matèria de medi am-
bient pot deixar sense efecte la prohibició quan aquestes 
activitats siguin necessàries per raons de recerca, salut, 
conservació de la biodiversitat o seguretat de les perso-
nes.

Article 58. Seguiment i control

1. Les administracions públiques de Catalunya han de fer 
el seguiment i anàlisi de risc de les espècies al·lòctones 
amb potencial invasor, en especial de les que han demos-
trat aquest caràcter en altres països o regions, amb la fi-
nalitat de proposar-ne, si s’escau, la inclusió al Catàleg.

2. El departament competent en matèria de medi am-
bient ha d’adoptar les mesures oportunes per evitar la 
introducció o proliferació en el medi natural d’espècies, 
subespècies i poblacions al·lòctones, especialment quan 
puguin competir amb les autòctones, alterar-ne la puresa 
genètica o puguin alterar l’estructura i funció dels eco-
sistemes.

3. El departament competent en matèria de medi ambient 
ha de formular un programa d’actuació per a les espèci-
es incloses en el Catàleg d’espècies exòtiques invasores, 
que contingui les directrius de gestió i les mesures de 
detecció ràpida i control, mitigació d’impactes i possible 
erradicació, atorgant prioritat a les espècies que suposin 
la major amenaça per a la conservació de la biodiversitat 
o per a la salut humana. Aquests programes s’aproven 
per ordre de la persona titular del departament compe-
tent en matèria de medi ambient, amb consulta prèvia a 
la Comissió Científica Assessora de la Natura.

Capítol 2. Conservació de la diversitat 
genètica

Article 59. Recursos genètics de domini públic

1. Es declaren béns de domini públic i afectes a la fi-
nalitat pública de conservació de la biodiversitat pròpia 
de Catalunya, els recursos genètics i bioquímics de les 
espècies i subespècies autòctones silvestres endèmiques 
de Catalunya, la titularitat dels quals correspon a la Ge-
neralitat de Catalunya.

2. El Govern de la Generalitat de Catalunya és el com-
petent per prospectar i aprofitar els recursos genètics 
esmentats, i en pot atorgar la cessió d’acord amb els 
principis i les disposicions d’aquesta Llei i la resta de 
disposicions estatals i internacionals.

Article 60. Règim d’autoritzacions

1. Cal l’autorització de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, sens perjudici d’altres autoritzacions que 

i arbredes d’interès local correspon als ajuntaments. Els 
consells comarcals i els ajuntaments han de comunicar 
les declaracions el departament competent en matèria de 
medi ambient.

3. La declaració dels arbres i arbredes monumentals es 
pot fer d’ofici o a petició de la persona propietària del 
terreny on estiguin ubicats.

4. Prèviament a la declaració s’ha de donar audiència a la 
persona titular dels terrenys on s’ubiqui l’arbre o l’arbre-
da i, en el cas que siguin d’interès nacional o comarcal, a 
l’ajuntament corresponent. Es poden sol·licitar informes 
a entitats científiques, econòmiques, culturals, socials i 
ambientals que puguin aportar informació rellevant.

5. El Catàleg d’arbres i arbredes monumentals de Cata-
lunya inclou l’inventari dels arbres i arbredes monumen-
tals d’interès nacional.

6. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent pot prohibir cautelarment l’aprofitament total o par-
cial dels arbres o arbredes que estiguin en tràmit de ser 
declarats arbres i arbredes monumentals d’interès naci-
onal. També pot adoptar cautelarment aquesta prohibi-
ció, en el cas d’arbres i arbredes monumentals d’interès 
comarcal i local quan ho sol·liciti l’òrgan competent per 
efectuar la declaració.

Article 56. Mesures de protecció i de gestió

1. És prohibit tallar o arrencar, totalment o parcialment, 
i causar qualsevol dany als arbres i les arbredes monu-
mentals.

2. Per fer tractaments silvícoles i fitosanitaris en els ar-
bres i arbredes monumentals cal l’autorització del de-
partament competent en matèria de medi ambient, llevat 
que s’estableixi una altra cosa en un acord de conserva-
ció entre la persona propietària i el departament compe-
tent en matèria de medi ambient.

3. El departament competent en matèria de medi ambient 
pot atorgar ajuts per a actuacions de conservació, protec-
ció o millora dels arbres i les arbredes monumentals, o 
pot portar a terme directament aquestes actuacions.

Secció 6. Espècies invasores

Article 57. Catàleg d’espècies exòtiques 
invasores

1. El Catàleg d’espècies exòtiques invasores inclou les 
espècies, subespècies o poblacions al·lòctones introduï-
des, amb caràcter invasor, classificades segons el nivell 
d’impacte que puguin produir sobre la biodiversitat. Les 
que constitueixin una amenaça per a les espècies autòc-
tones, els hàbitats o ecosistemes, l’agronomia, la salut 
humana o els recursos econòmics associats a l’ús del 
patrimoni natural s’han de classificar com a prioritàries.

2. La inclusió o exclusió d’espècies, subespècies o po-
blacions en el Catàleg es fa per resolució de la persona 
titular del departament competent en matèria de medi 
ambient d’ofici o a proposta de la Comissió Científica 
Assessora de la Natura, i en tot cas amb el seu informe 
previ.
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Article 63. Organismes modificats 
genèticament

1. L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar les me-
sures preventives necessàries per evitar el contacte dels 
organismes modificats genèticament modificats amb el 
medi natural, per garantir la conservació de la biodiver-
sitat silvestre i la integritat dels hàbitats naturals, i se 
n’ha de demostrar científicament la seva innocuïtat sobre 
la biodiversitat silvestre.

2. En els espais naturals protegits es prohibeix l’allibera-
ment d’organismes modificats genèticament, incloses les 
varietats de plantes per al conreu.

Article 64. Conservació de l’agrobiodiversitat

1. El departament competent en matèria d’agricultura 
i ramaderia ha de protegir les varietats cultivades i les 
races ramaderes que s’han originat a Catalunya, o que 
hi tenen arrelament tradicional. Les mesures de protec-
ció poden incloure, entre altres, mesures de conservació 
«ex-situ» i mesures de foment de l’ús d’aquestes races i 
varietats, i s’han de prioritzar les que estiguin en perill 
d’extinció o amenaçades.

2. L’Inventari de l’agrobiodiversitat de Catalunya inclou 
informació sobre les varietats cultivades i les races ra-
maderes que s’han originat a Catalunya o que hi tenen 
arrelament tradicional. L’Inventari és públic, té caràcter 
administratiu i és adscrit al departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia.

3. L’Administració de la Generalitat ha de conservar lla-
vors i material seminal de totes les varietats i races es-
mentades a l’apartat 1, i garantir l’accés públic a la seva 
utilització.

Capítol 3. Conservació dels hàbitats

Article 65. Llista dels hàbitats

1. La Llista dels hàbitats inclou tots els tipus d’hàbitats 
presents a l’àmbit territorial definit a l’article 2, a partir 
de la millor informació científica disponible.

2. La inclusió d’un tipus d’hàbitat a la Llista es fa per re-
solució de la persona titular de la direcció general com-
petent en matèria de medi natural, d’ofici o a proposta de 
la Comissió Científica Assessora de la Natura i en tot cas 
amb el seu informe previ.

3. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent ha d’elaborar la cartografia dels hàbitats inclosos a la 
Llista, i actualitzar-la com a mínim cada deu anys.

Article 66. Catàleg dels hàbitats amenaçats

1. En el Catàleg dels hàbitats amenaçats consten els tipus 
d’hàbitats que han de ser objecte de mesures de recupe-
ració i conservació especials per assegurar-ne el mante-
niment, i si és possible, l’expansió dins la seva àrea de 
distribució natural, pel fet que es troben en alguna de les 
circumstàncies següents: 

a) Tenir la seva àrea de distribució molt reduïda i en dis-
minució.

puguin ser preceptives, per dur a terme les activitats se-
güents: 

a) Les recerca, bioprospecció, aprofitament biotecnolò-
gic o bioquímic sobre material genètic o bioquímic de 
les espècies i subespècies autòctones silvestres de Ca-
talunya. En cas que s’obtinguin beneficis derivats de la 
utilització dels recursos genètics, dels productes que se 
n’obtinguin, dels processos que els incorporin, o dels 
productes i processos que s’hagin comercialitzat ha-
vent-los tingut com a base o com a element condicionant 
del nou producte o procés, l’autorització es pot condicio-
nar al pagament d’una taxa, que s’afecta al Fons de con-
servació del patrimoni natural que estableix l’article 121.

Les autoritzacions o concessions han de preveure els ca-
sos en què els recursos es puguin explotar en exclusiva, 
d’acord amb el que preveu la legislació sobre patents i 
obtencions vegetals i animals.

b) L’obtenció de títols de varietats vegetals o animals i 
la patent de tecnologies o productes modificats genètica-
ment. En absència de previsió expressa en els títols d’au-
torització o concessió, el dret d’obtenció i patent pertany 
a l’Administració de la Generalitat.

2. Per a l’aprofitament i manipulació de recursos genètics 
declarats com a bé de domini públic cal una concessió 
administrativa.

3. S’han de desplegar per reglament els requisits i tràmits 
a què s’ha de sotmetre el règim d’autorització i concessió 
previst en aquest article i els supòsits i el procediment 
específic per a l’autorització de les activitats que afectin 
sensiblement la biodiversitat.

4. S’ha de regular per reglament l’ús de les varietats d’es-
pècies autòctones de plantes que s’utilitzen en jardineria, 
hidrosembra o altres processos de revegetació i que po-
den contaminar els genotips silvestres.

Article 61. Accés i ús dels recursos genètics

1. El Govern determina en quins casos l’accés als recur-
sos genètics i bioquímics de les espècies esmentades a 
l’article 60 queda sotmès als requeriments de consenti-
ment previ informat i condicions mútuament acordades.

2. S’ha de fixar per decret del Govern les condicions 
d’accés als recursos genètics «in situ» quan la seva recol-
lecció pugui afectar la conservació i l’ús sostenible de les 
espècies corresponents.

Article 62. Registre de bancs de material 
biològic i genètic

1. El Registre de bancs de material biològic i genètic 
inclou material biològic i genètic, germoplasma, semen 
i ovòcits o llavors de les espècies autòctones silves-
tres presents a Catalunya, i inventaria la disponibilitat 
d’aquests recursos en centres de recerca, aquaris, nuclis 
zoològics o jardins botànics i similars.

2. El Registre depèn del departament competent en ma-
tèria de medi ambient i ha de tenir informació actualitza-
da sobre les col·leccions de material biològic i genètic de 
les espècies autòctones silvestres presents a Catalunya.
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3. Els plans de recuperació i de conservació han d’in-
cloure, com a mínim: 

a) La descripció de la finalitat i dels objectius del pla.

b) La delimitació de l’àmbit territorial del pla.

c) Un estudi general que inclogui la descripció de l’hà-
bitat, dels seus requeriments ecològics, de l’estat de 
conservació i dels riscos i amenaces que l’afecten i les 
causes subjacents.

d) La normativa aplicable.

e) Un pla d’actuacions que inclogui les mesures d’acció i 
gestió, de recerca, de foment, de sensibilització i de pos-
sible compensació.

f) Les mesures de seguiment i control del pla.

g) La durada del pla.

4. Cada sis anys s’han d’avaluar els resultats de les me-
sures implementades. També es poden fer auditories de 
gestió per tal d’avaluar el grau de compliment dels ob-
jectius previstos al pla i l’efectivitat dels instruments em-
prats. En tot cas l’aprovació d’un pla comporta la implan-
tació d’instruments de seguiment de l’estat de l’hàbitat i 
la informació pública del seu estat.

Article 68. Les zones humides

1. Es consideren zones humides les zones naturals o 
regenerades de maresmes, estanys, llacs, aiguamolls, 
torberes o aigües rases, siguin permanents o temporals, 
d’aigües estancades o corrents, i dolces, salabroses o sa-
lines. També són zones humides les zones d’aigües mari-
nes la profunditat de les quals no excedeix els sis metres 
i que es poden equiparar a les zones humides pel seu 
funcionament ecològic.

2. Les zones humides no es poden destruir, dessecar, de-
gradar, alternar-ne el funcionament natural o ser objecte 
de recessió. No obstant això el departament competent 
en matèria de medi ambient pot, amb la finalitat de con-
servació, gestió o restauració ecològica, autoritzar l’alte-
ració de les condicions naturals.

3. El planejament urbanístic general hi ha d’aplicar el rè-
gim del sòl no urbanitzable.

4. El Pla de protecció de les zones humides de Catalunya 
té per objecte identificar les zones humides i garantir-ne 
la conservació, i si s’escau, la recuperació. Té el caràcter 
de pla territorial sectorial d’acord amb la legislació sobre 
política territorial.

5. El Pla ha de constar de: 

a) Memòria descriptiva de l’àmbit territorial, amb la car-
tografia de les zones humides que inclou, i justificativa.

b) Normes de protecció.

c) Programa d’actuació i memòria econòmico-financera.

6. El departament competent en matèria de medi am-
bient redacta i formula el Pla, que s’ha de sotmetre a 
informació pública, a audiència dels ens locals, a con-
sulta d’entitats científiques, econòmiques, socials, cul-
turals i ambientals i a l’informe de la Comissió Cientí-

b) Haver-se’n destruït en una part significativa de l’àrea 
de distribució natural.

c) Haver patit un deteriorament dràstic de la seva com-
posició, estructura o funcions ecològiques en una part 
significativa de l’àrea de distribució natural.

d) Trobar-se en un risc elevat de transformació irrever-
sible a curt o mitjà termini en una part significativa de 
l’àrea de distribució.

2. Els tipus d’hàbitats inclosos en el Catàleg es classifi-
quen, en funció de l’estat de conservació i el grau d’ame-
naça, en alguna de les categories següents: 

a) «En perill de desaparició»: tipus d’hàbitats el mante-
niment dels quals és poc probable si els factors causals 
de la situació present segueixen actuant.

b) «Vulnerable»: tipus d’hàbitats en risc de passar a la 
categoria anterior en un futur immediat si els factors ad-
versos que actuen sobre ells no es corregeixen.

3. La inclusió d’un tipus d’hàbitat al Catàleg es fa per re-
solució de la persona titular del departament competent 
en matèria de medi ambient, d’ofici o a proposta de la 
Comissió Científica Assessora de la Natura i en tot cas 
amb el seu informe previ. En cap cas poden tenir una 
categoria interior a la del Catálogo Español de Hábitats 
en peligro de desaparición. Qualsevol persona o organit-
zació pot sol·licitar que s’iniciï el procediment, adjuntant 
amb la sol·licitud la documentació científica que ho jus-
tifiqui.

Article 67. Règim jurídic del Catàleg  
dels hàbitats amenaçats

1. La inclusió d’un tipus d’hàbitat al Catàleg comporta 
que: 

a) Una superfície adequada i suficient de l’hàbitat s’ha 
d’incloure en el Sistema d’espais naturals protegits.

b) L’hàbitat s’ha de preservar de les activitats suscepti-
bles de provocar-ne la destrucció, la recessió, la degrada-
ció o qualsevol alteració significativa.

c) Si l’hàbitat es classifica «en perill de desaparició», 
s’ha d’aprovar, en un termini màxim de tres anys, un pla 
de recuperació.

d) Si l’hàbitat es classifica com a «vulnerable», s’ha 
d’aprovar, en un termini màxim de sis anys, un pla de 
conservació.

e) Quan l’hàbitat es trobi en un espai natural protegit, 
l’objectiu de conservar-lo o recuperar-lo s’ha d’incorpo-
rar als instruments de planificació i gestió d’aquest espai, 
en els termes establerts en les mesures previstes al pla de 
recuperació o de conservació.

2. Els plans de recuperació i conservació s’aproven per 
decret del Govern a proposta del departament competent 
en matèria de medi ambient. La proposta s’ha de sotme-
tre a informació pública, a audiència dels ens locals, a 
consulta d’entitats científiques, econòmiques, culturals, 
socials i ambientals i a l’informe previ de la Comissió 
Científica Assessora de la Natura.
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Capítol 5. Sistema d’espais naturals protegits

Secció 1. Els espais naturals protegits

Article 71. Definició del Sistema d’espais 
naturals protegits

1. El Sistema d’espais naturals protegits comprèn el 
conjunt dels espais naturals protegits, siguin continen-
tals, insulars o marins, i els instruments de planificació 
i gestió que els articulen, hi aporten coherència i en des-
pleguen els objectius. En concret, en formen part, a més 
dels espais naturals protegits: 

a) El Pla d’espais d’interès natural, que estableix les nor-
mes generals bàsiques per garantir-ne la protecció i la 
coherència.

b) El Pla d’acció del Sistema d’espais naturals protegits, 
que defineix i programa els instruments de planificació, 
gestió i avaluació per al conjunt del Sistema.

c) Els instruments de planificació de cada espai.

d) Els òrgans de govern, de gestió, de cooperació i d’as-
sessorament.

2. Els objectius generals del Sistema d’espais naturals 
protegits de Catalunya són els següents: 

a) Conservar en un estat favorable mostres adequades i 
suficients, en quantitat i en qualitat, de la diversitat biolò-
gica, geològica i paisatgística de Catalunya, incloent-hi 
la diversitat genètica, les espècies, els hàbitats i el patri-
moni geològic, amb especial atenció a les espècies i els 
hàbitats amenaçats.

b) Promoure i facilitar la recerca, l’estudi i el seguiment 
sobre el patrimoni natural i altres elements d’interès en 
els espais naturals protegits.

c) Proveir oportunitats per a l’educació ambiental, el 
gaudi i l’ús públic de manera compatible amb la con-
servació dels valors naturals i culturals de cada espai, 
sense excloure les persones que presenten algun tipus de 
discapacitat.

d) Contribuir al desenvolupament socioeconòmic de les 
comunitats locals vinculades als espais naturals prote-
gits, i proveir oportunitats d’ocupació i activitat econò-
mica compatibles amb la conservació dels valors natu-
rals i culturals de cada espai.

e) Desenvolupar formes i mètodes d’aprofitament i ús 
sostenible dels recursos naturals, assegurant el seu po-
tencial per a benefici de les generacions futures.

Article 72. Definició d’espai natural protegit 

1. Un espai natural protegit és una àrea delimitada geo-
gràficament que té un règim jurídic propi l’objectiu prin-
cipal del qual és conservar el patrimoni natural.

2. Es poden declarar espais naturals protegits els espais 
que compleixen algun dels requisits i funcions següents: 

a) Tenir elements representatius de la diversitat biològi-
ca, geològica i paisatgística de Catalunya i dels proces-
sos ecològics i geològics que hi tenen lloc, amb atenció 
especial als elements fràgils, endèmics o amenaçats.

fica Assessora de la Natura. El Pla s’aprova per decret 
del Govern.

Capítol 4. Conservació del patrimoni geològic

Article 69. Inventari d’espais d’interès 
geològic

1. L’Inventari d’espais d’interès geològic inclou els es-
pais representatius del patrimoni geològic de Catalunya, 
inclòs el patrimoni paleontològic.

2. La inclusió d’un espai a l’Inventari es fa per resolució 
de la persona titular del departament competent en matè-
ria de medi ambient, d’ofici o a proposta de la Comissió 
Científica Assessora de la Natura o de l’Institut Geològic 
de Catalunya, i en tot cas amb el seu informe previ.

3. Qualsevol persona o entitat pot sol·licitar la iniciació 
del procediment. Amb la sol·licitud ha d’adjuntar la do-
cumentació científica que ho justifiqui.

4. La inclusió d’un espai a l’Inventari comporta que: 

a) Se l’ha de preservar de les activitats susceptibles de 
provocar-ne la destrucció, la recessió, la degradació o 
qualsevol alteració significativa.

b) El planejament urbanístic general hi ha d’aplicar el 
règim del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació 
urbanística.

c) En cas que l’espai d’interès geològic es trobi, exclusi-
vament o en una alta proporció, en un espai natural pro-
tegit, l’objectiu de conservar-lo i, si escau, de restaurar-lo 
s’ha d’incorporar als instruments de planificació i gestió 
de l’espai natural protegit per tal d’integrar-ne la gestió.

d) En cas que l’espai d’interès geològic es trobi en un 
àmbit d’activitats extractives, el programa de restauració 
d’aquesta ha de vetllar per la conservació, visibilitat i ac-
cessibilitat de l’espai d’interès geològic.

Article 70. Llista de roques i minerals 
protegits

1. Es consideren roques i minerals protegits els que me-
reixen una atenció i protecció especials en funció del seu 
valor científic, o per la seva singularitat, raresa o grau 
d’amenaça, i que s’inclouen a la Llista de roques i mine-
rals protegits.

2. La inclusió o exclusió d’un tipus de roca o mineral a la 
Llista es fa per resolució de la persona titular del depar-
tament competent en matèria de medi ambient, d’ofici 
o a proposta de la Comissió Científica Assessora de la 
Natura o de l’Institut Geològic de Catalunya. Qualsevol 
persona o organització pot sol·licitar que s’iniciï el pro-
cediment, adjuntant amb la sol·licitud la documentació 
científica que ho justifiqui.

3. La inclusió d’un tipus de roca o mineral a la Llista 
comporta que no es pot col·lectar i no se’n pot autoritzar 
la seva extracció o aprofitament, llevat de l’extracció per 
motius de recerca científica, autoritzada pel departament 
competent en matèria de medi ambient.
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b) Hi és prohibit recol·lectar material biològic o geolò-
gic si no ho justifiquen raons de recerca científica i es 
disposa de l’autorització del departament competent en 
matèria de medi ambient.

3. A les reserves naturals integrals no s’admeten altres 
usos que els destinats estrictament a la recerca i a la 
conservació del patrimoni natural que contenen. El rè-
gim de visites s’ha de sotmetre a control, excepte quan 
les visites es fan en llocs destinats a aquesta finalitat i 
no causen pertorbació apreciable als valors objecte de 
protecció.

4. La declaració de reserva natural integral comporta 
l’obligació per part de l’Administració de la Generalitat 
d’expropiar les finques i drets afectats. L’expedient d’ex-
propiació s’ha d’iniciar en un termini màxim de sis me-
sos des de la declaració. Passat aquest termini sense que 
s’iniciï queda sense efecte la declaració.

5. Les reserves naturals es declaren per decret del Go-
vern, llevat de les reserves naturals integrals, que es de-
claren per llei.

Article 75. Els parcs nacionals

1. Els parcs nacionals són espais naturals protegits ter-
restres o marins, d’extensió relativament gran, no mo-
dificats essencialment per l’acció humana, que per la 
representativitat dels seus ecosistemes, la singularitat de 
la seva flora, fauna, gea o formacions geomorfològiques, 
o la bellesa dels seus paisatges, posseeixen uns valors 
ecològics i científics destacats, i complementàriament 
estètics, culturals i educatius, la conservació dels quals 
mereix una atenció preferent. Els parcs nacionals s’han 
de preservar de totes les intervencions que poden alte-
rar-ne la fisonomia, la integritat i l’evolució dels sistemes 
naturals i la geodiversitat.

2. D’acord amb la legislació específica d’aquesta catego-
ria de protecció especial, en els parcs nacionals: 

a) No s’admet cap activitat d’explotació dels recursos na-
turals i cap altra susceptible d’alterar-ne el paisatge, la 
biodiversitat i la geodiversitat, llevat de les activitats que 
són compatibles amb els objectius concrets de protecció.

b) Hi són prohibits la caça esportiva i comercial, la pesca 
esportiva i recreativa, els aprofitaments forestals, la cap-
tura o la pertorbació de les espècies.

c) Hi són prohibits els aprofitaments hidroelèctrics i mi-
ners, les vies de comunicació, les xarxes energètiques i 
altres infraestructures i l’execució de qualsevol obra o 
instal·lació, llevat de les necessàries per al desenvolupa-
ment del parc o les que el Govern autoritzi, amb caràcter 
extraordinari i restringit i amb l’informe previ de la Co-
missió Científica Assessora de la Natura, quan concorrin 
circumstàncies excepcionals que ho justifiquin per raons 
de protecció ambiental o d’interès públic de primer or-
dre, i sempre que no hi hagi una altra solució satisfac-
tòria.

d) S’ha limitar l’entrada de visitants per garantir la pro-
tecció dels seus valors, llevat que es produeixi en unes 
condicions que no alterin els valors naturals.

3. Correspon al departament competent en matèria de 
medi ambient tramitar la proposta de declaració de parc 

b) Tenir ecosistemes que desenvolupen serveis ambien-
tals rellevants.

c) Tenir elements singulars d’interès ecològic, geològic, 
ambiental o científic, i complementàriament d’interès 
històric, cultural, social, educatiu, recreatiu o simbòlic 
que hi estiguin relacionats.

d) Tenir sistemes de gestió singular dels recursos natu-
rals, incloses les formes tradicionals de gestió del medi 
natural.

Aquests requisits i funcions han de ser rellevants en el 
context català.

3. També es poden declarar espais naturals protegits, 
si ho justifica la millor informació disponible, els es-
pais que han complert en el passat algun dels requisits 
de l’apartat 2 i en conserven el potencial de tornar-lo a 
complir.

Article 73. Categories de protecció especial 
dels espais naturals protegits

1. En els espais naturals protegits es poden declarar al-
guna de les categories de protecció especial següents: 

a) Reserves naturals i Reserves naturals integrals.

b) Parcs nacionals.

c) Parcs naturals.

d) Monuments naturals.

e) Àrees marines protegides.

f) Zones especials de conservació (ZEC), integrades a la 
Xarxa Natura 2000.

g) Zones d’especial protecció per als ocells (ZEPA), inte-
grades a la Xarxa Natura 2000.

h) Zones humides d’importància internacional incloses a 
la Llista del conveni de Ramsar.

i) Zones especialment protegides d’importància per al 
Mediterrani (ZEPIM) incloses a la llista del conveni de 
Barcelona.

2. L’instrument de declaració d’un espai en una de les 
categories de protecció especial i els plans corresponents 
han de fixar el règim que els és aplicable.

3. La declaració d’un espai en una categoria de protecció 
especial no exclou la possibilitat que en el seu interior hi 
hagi àmbits amb un règim de protecció diferent.

Article 74. Les reserves naturals  
i les reserves naturals integrals

1. Les reserves naturals són espais naturals protegits ter-
restres o marins, d’extensió reduïda i amb ecosistemes, 
comunitats, poblacions o altres elements biològics o ge-
ològics que mereixen una protecció estricta per la seva 
raresa, fragilitat, grau d’amenaça, importància o singu-
laritat.

2. A les reserves naturals se’ls aplica el règim següent: 

a) L’explotació dels recursos naturals està limitada, lle-
vat que sigui compatible amb la conservació dels valors 
objecte de protecció.
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Article 78. Els monuments naturals 

1. Els monuments naturals són espais naturals protegits, 
terrestres o marins, d’extensió mitjana o reduïda, que te-
nen una singularitat, raresa o bellesa notòries pel seu in-
terès ecològic, geològic, científic, paisatgístic o educatiu, 
la protecció especial de la qual s’ha de garantir.

2. També es poden declarar monuments naturals les for-
macions geològiques, els jaciments paleontològics i els 
mineralògics, els estratotips i altres elements de la gea 
que tenen un interès especial per la singularitat o impor-
tància dels seus valors científics, culturals, paisatgístics 
o educatius.

3. Hi és prohibida l’explotació de recursos naturals, lle-
vat que el departament competent en matèria de medi 
ambient l’autoritzi perquè sigui compatible amb la con-
servació dels valors que n’han motivat la declaració, o 
per raons de recerca científica.

4. Els monuments naturals es declaren per decret del Go-
vern.

Article 79. Les àrees marines protegides

1. Les àrees marines protegides són espais naturals pro-
tegits exclusivament marins, d’extensió relativament 
gran, que contenen ecosistemes, hàbitats, espècies o po-
blacions d’interès especial per la seva representativitat, 
singularitat o grau d’amenaça la conservació dels quals 
s’ha de garantir, però que no disposen de les caracterís-
tiques necessàries per a la seva inclusió en alguna de les 
categories previstes en els articles 74, 75, 76 i 78.

2. En els àrees marines protegides es pot limitar 
l’aprofitament dels recursos naturals i altres activitats 
marítimes, i s’ha de prohibir, en tot cas, aquelles que 
són incompatibles amb els objectius de conservació de 
l’àrea.

3. Les àrees marines protegides es declaren per decret 
del Govern.

4. L’Administració de la Generalitat pot establir amb 
l’Administració General de l’Estat instruments per a la 
gestió conjunta.

Article 80. Les zones d’especial conservació

1. Són zones d’especial conservació els espais naturals 
protegits que es declaren per garantir el manteniment 
o el restabliment, en un estat de conservació favorable, 
d’hàbitats d’interès comunitari i d’hàbitats de les espèci-
es d’interès comunitari, d’acord amb la Directiva 92/43/
CEE del Consell, del 21 de maig de 1992, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora 
salvatges.

2. El Govern de la Generalitat pot proposar la declaració 
d’un lloc d’importància comunitària (LIC), a proposta 
del departament competent en matèria de medi ambient, 
en base als criteris establerts en la normativa comunità-
ria i la informació científica pertinent, i havent-ho sot-
mès a informació pública. L’acord de formulació de la 
proposta de LIC s’ha de publicar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i ha de fer constar els límits ge-

nacional. La proposta, previ tràmit d’informació pública 
per un termini no inferior a tres mesos, d’audiència als 
ens locals, de consulta als departaments de la Genera-
litat amb competències sobre el territori i de consulta 
a entitats científiques, culturals, econòmiques, socials 
i ambientals, s’aprova pel Govern. L’acord de Govern 
d’aprovació inicial es trasllada al Parlament i, posteri-
orment, es tramet al Govern de l’Estat per a la seva tra-
mitació a les Corts com a projecte de Llei. Quan l’espai 
no es trobi situat íntegrament en el territori de Catalunya 
s’han d’establir els instruments de col·laboració entre Co-
munitats autònomes per a la tramitació de les propostes 
de declaració.

Article 76. Els parcs naturals

1. Els parcs naturals són espais naturals protegits, ter-
restres o marins, d’extensió relativament gran que, per la 
representativitat o la singularitat dels seus ecosistemes, 
hàbitats, flora, fauna o patrimoni geològic, o per la be-
llesa dels seus paisatges, posseeixen uns valors ecològics 
i científics rellevants, i complementàriament estètics, 
educatius i culturals, la conservació dels quals mereix 
una atenció preferent. En els parcs naturals s’ha de fer 
compatible la conservació del seu patrimoni natural amb 
l’aprofitament ordenat dels seus recursos i l’activitat dels 
seus habitants.

2. En els parcs naturals es pot limitar l’aprofitament dels 
recursos naturals i hi són prohibits els usos incompati-
bles amb les finalitats que n’han justificat la declaració.

3. Els parcs naturals es declaren per decret del Govern.

Article 77. La Xarxa de parcs de Catalunya

1. Els parcs nacionals i els parcs naturals constitueixen la 
Xarxa de parcs de Catalunya.

2. La gestió de la Xarxa de parcs de Catalunya i de ca-
dascun dels seus espais situats integrament en el territori 
de Catalunya correspon a l’Administració de la Generali-
tat. En els espais que tenen un abast territorial superior, 
l’Administració de la Generalitat exerceix les competèn-
cies de gestió sobre la part situada a Catalunya, sens per-
judici de l’establiment d’instruments de gestió conjunta. 
Correspon a l’Administració de la Generalitat la gestió 
dels parcs naturals i dels parcs nacionals marins quan 
l’ecosistema protegit té continuïtat ecològica amb la part 
terrestre o amb la zona marítima–terrestre.

3. Per a cadascun dels espais de la Xarxa de Parcs de Ca-
talunya s’ha d’aprovar un pla d’ordenació dels recursos 
naturals i un pla de gestió.

4. Els espais de la Xarxa s’administren amb règim d’au-
tonomia econòmica.

5. S’ha de definir per ordre de la persona titular del de-
partament competent en matèria de medi ambient el ca-
tàleg de serveis que han de prestar els espais de la Xarxa 
tant a la població local com als visitants de l’espai.

6. En els espais de la Xarxa l’Administració de la Gene-
ralitat ha de crear una marca de qualitat per als produc-
tes i serveis que s’hi porten a terme.
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Article 83. Les zones especialment protegides 
d’importància per al Mediterrani

1. Són zones especialment protegides d’importància per 
al Mediterrani (ZEPIM) aquells espais naturals prote-
gits, litorals o marins, que tenen per objecte contribuir a 
l’assoliment dels objectius del Conveni de Barcelona de 
protecció de la Mediterrània.

2. La proposta de declaració la formula el Govern i s’ha 
de trametre als òrgans competents de l’Administració 
General de l’Estat per tal que continuï la tramitació de-
rivada del Conveni de Barcelona de protecció de la Me-
diterrània.

Article 84. Declaració dels espais naturals 
protegits

1. Correspon a la Generalitat de Catalunya declarar els 
espais naturals protegits, excepte els parcs nacionals.

2. La declaració d’un espai natural protegit es pot efec-
tuar: 

a) Mitjançant el Pla d’espais d’interès natural, quan l’es-
pai no s’inclou en alguna de les categories de protecció 
especial previstes a l’article 73.

b) Mitjançant alguna de les categories de protecció espe-
cial, la qual comporta automàticament la inclusió al Pla 
d’espais d’interès natural.

3. L’instrument de declaració de l’espai natural protegit 
n’ha de definir els objectius específics i la contribució a 
l’assoliment dels objectius generals del Sistema, i, excep-
te en el cas de que constin en el PORN, ha d’incorporar: 

a) La justificació.

b) La delimitació cartogràfica i escrita.

c) El model de gestió.

d) Els mecanismes de finançament.

e) Les normes específiques i, si escau, la categoria o ca-
tegories de protecció especial.

4. En el moment de la declaració, s’han d’incorporar en 
el Pla d’acció del Sistema d’espais naturals protegits, 
previst a l’article 95, les prescripcions oportunes per a 
l’espai declarat.

5. La declaració d’espais naturals protegits requereix 
d’incoació prèvia d’un expedient, iniciat d’ofici pel de-
partament competent en matèria de medi ambient, o a 
instancia dels ens locals del seu àmbit territorial, de les 
persones titulars dels terrenys, de les entitats sense afany 
de lucre que tenen entre les seves finalitats la protecció 
del patrimoni natural o de la Comissió Científica Asses-
sora de la Natura. Les sol·licituds de declaració han de 
contenir la documentació prevista a l’apartat 3.

6. Les sol·licituds d’incoació s’han de resoldre en el ter-
mini màxim de sis mesos des de la recepció de la sol-
licitud. El silenci té caràcter negatiu.

7. La tramitació de l’expedient esmentat en els apartats 5 
i 6 ha d’incloure un tràmit d’informació pública, d’audi-
ència als ens locals i de consulta a entitats científiques, 
econòmiques, socials, culturals i ambientals. S’ha de sol-

ogràfics i els hàbitats i les espècies d’interès comunitari 
que en són objecte.

3. La formulació pel Govern de la proposta de declaració 
d’un LIC comporta l’aplicació preventiva i provisional de 
les normes generals bàsiques del Pla d’espais d’interès 
natural a l’espai que n’és objecte.

4. Una cop la Comissió europea ha aprovat el LIC, el Go-
vern, en un termini màxim de sis anys, l’ha designar com 
a zona d’especial conservació i ha d’establir les mesures 
de gestió corresponents.

5. El Govern ha de comunicar la declaració d’una zona 
d’especial conservació a l’Administració General de 
l’Estat, per tal que ho comuniqui a la Comissió europea.

Article 81. Les zones d’especial protecció  
per als ocells

1. Són zones d’especial protecció per als ocells (ZEPA) 
els espais naturals protegits que tenen per objecte asse-
gurar la supervivència, la reproducció, la muda i la hi-
vernada de les espècies d’ocells que consten a l’annex 
I de la Directiva 79/409/CEE, del Consell, del 2 d’abril 
de 1979, relativa a la conservació dels ocells salvatges, i 
també les espècies migratòries que arriben regularment 
a Catalunya.

2. El Govern ha de declarar com a ZEPA els territoris 
més adequats en nombre i en superfície per a la conser-
vació de les espècies d’ocells. En el cas de les espècies 
migratòries no reproductores a Catalunya s’ha de tenir 
en compte les necessitats de protecció de les seves àrees 
d’hivernada i les seves zones de descans migratori, i s’ha 
d’atorgar una importància especial a les zones humides, 
molt especialment a les declarades d’importància inter-
nacional.

3. Les ZEPA es declaren per acord del Govern, en el qual 
ha de constar la delimitació geogràfica i les espècies que 
en són objecte.

4. El Govern ha de traslladar la declaració d’una ZEPA a 
l’Administració General de l’Estat, per tal que ho comu-
niqui a la Comissió europea.

5. En aquests espais s’han d’aplicar mesures de conser-
vació especials per assegurar la supervivència i la repro-
ducció de les espècies d’ocells en la seva àrea de distri-
bució.

Article 82. Les zones humides d’importància 
internacional incloses a la Llista del conveni 
de Ramsar

1. Són zones humides d’importància internacional les 
zones humides que es declarin com a tals perquè com-
pleixen els requisits que estableix la Convenció relativa 
als Aiguamolls d’Importància Internacional, especial-
ment com Hàbitat d’Ocells Aquàtics (Conveni de Ram-
sar).

2. La proposta de declaració la formula el Govern i s’ha 
de trametre als òrgans competents de l’Administració 
General de l’Estat per tal que continuï la tramitació deri-
vada de l’execució del Conveni de Ramsar.
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un tipus d’hàbitat natural o una espècies prioritaris, no-
més es poden al·legar consideracions relacionades amb la 
salut humana i la seguretat pública o relatives a conse-
qüències positives d’importància primordial per al medi 
ambient, o bé, prèvia consulta a la Comissió Europea, 
altres raons imperioses d’interès públic de primer ordre.

Article 87. Utilitat pública i dret de tanteig  
i retracte

1. La declaració d’un espai natural protegit mitjançant 
les categories de protecció especial de les lletres a), b), c) 
i d) de l’article 73.1 comporta la utilitat pública, a efectes 
d’expropiació forçosa, dels béns i drets afectats, i també 
la facultat de l’Administració de la Generalitat d’exercir 
els drets de tanteig i de retracte respecte dels actes o ne-
gocis jurídics de caràcter onerós i celebrats inter vius 
que comportin la creació, transmissió o modificació de 
drets reals sobre béns immobles situats a l’interior de 
l’espai natural protegit.

2. La persona que vol transmetre un dret mitjançant un 
dels actes o negocis previstos a l’apartat 1 ha de notificar 
de manera fefaent al departament competent en matèria 
de medi ambient el preu i les condicions essencials de 
la transmissió pretesa. Dins els tres mesos següents a la 
notificació, l’Administració de la Generalitat pot exercir 
el dret de tanteig, obligant-se al pagament del preu con-
vingut en un període no superior a un any.

3. L’Administració de la Generalitat pot exercir, en els 
mateixos termes previstos per al dret de tanteig, el de 
retracte en el termini de sis mesos a partir del dia en què 
tingui coneixement fefaent de la transmissió.

Article 88. Protecció dels terrenys forestals 
als espais naturals protegits

1. La declaració d’un espai natural protegit comporta, 
per als terrenys forestals presents a l’espai que són pro-
pietat d’entitats públiques, la inclusió en el Catàleg de 
forests d’utilitat pública, i per als de propietat privada la 
condició de forests protectores.

2. Els plans d’ordenació de recursos forestals han d’es-
tablir directrius i preveure mesures de gestió forestal en 
els espais naturals protegits que en permetin assolir els 
objectius definits en els seus instruments de declaració.

3. Els instruments de planificació i de gestió destinats a 
la prevenció d’incendis forestals han d’adoptar mesures 
específiques en els espais naturals protegits per articular 
adequadament la conservació dels valors que n’han jus-
tificat la declaració i els requeriments de la prevenció.

Article 89. Les zones perifèriques de protecció 
i les àrees d’influència socioeconòmica 

La declaració d’un espai com a parc natural o la proposta 
de declaració com a parc nacional poden preveure zones 
perifèriques de protecció amb la finalitat d’evitar impac-
tes paisatgístics o ecològics sobre el parc. També poden 
preveure la delimitació d’àrees d’influència socioeconò-
mica en les que, amb la finalitat d’afavorir el desenvolu-
pament econòmic dels municipis i fer-lo compatible amb 
la conservació del parc, es determini un règim econòmic 

licitar informe a la Comissió Científica Assessora de la 
Natura i al Consell Social de la Natura.

8. Durant la tramitació de l’expedient de declaració 
d’una categoria de protecció especial, el departament 
competent en matèria de medi ambient pot adoptar les 
mesures cautelars regulades a l’article 16.

9. Les normes reguladores dels espais naturals protegits 
han de determinar els instruments jurídics, financers i 
materials que es considerin necessaris per complir efi-
caçment els fins perseguits amb la seva declaració.

Article 85. Reducció o desclassificació  
d’un espai natural protegit

La reducció o desclassificació d’un espai natural prote-
git que afecti la representació del patrimoni natural en el 
Sistema d’espais naturals protegits comporta l’aplicació 
de les mesures compensatòries previstes a l’article 34.

Article 86. La Xarxa Natura 2000 i el Sistema 
d’espais naturals protegits

1. La Xarxa Natura 2000 és una xarxa ecològica europea 
coherent, formada per les Zones especials de conserva-
ció i les Zones d’especial protecció per als ocells, creada 
amb la finalitat de garantir el manteniment i, si escau, 
el restabliment en un estat de conservació favorable dels 
tipus d’hàbitats d’interès comunitari i dels hàbitats de les 
espècies d’interès comunitari en la seva àrea de distri-
bució natural, i també de les espècies de l’annex I de la 
Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, 
relativa a la conservació dels ocells silvestres.

2. Les mesures de gestió que s’adoptin han de tenir en 
compte les exigències econòmiques, socials i culturals, i 
les particularitats locals.

3. La Xarxa Natura 2000 a Catalunya s’integra, com un 
subconjunt, en el Sistema d’espais naturals protegits. 
Tots els espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 formen 
part del Sistema d’espais naturals protegits i s’inclouen 
en el Pla d’espais d’interès natural, d’acord amb el que 
estableix l’article 84.

4. Qualsevol pla o projecte que, sense tenir relació direc-
ta amb la gestió d’espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 
o sense ser necessari per a la gestió d’aquests espais, pu-
gui afectar de forma apreciable als espais esmentats, ja 
sigui individualment o en combinació amb altres plans 
i projectes, s’ha de sotmetre a una avaluació adequada 
de les seves repercussions en l’espai protegit, tenint en 
compte els objectius de conservació. A la vista de les 
conclusions de l’avaluació, l’Administració només pot 
declarar conforme el pla o projecte quan s’hagin assegu-
rat que no perjudicarà la integritat de l’espai protegit i, si 
escau, després d’haver-ho sotmès a informació pública.

Si, malgrat les conclusions negatives de l’avaluació de les 
repercussions i pel fet de no haver-hi solucions alterna-
tives, s’ha d’executar un pla o projecte per raons imperi-
oses d’interès públic de primer ordre, incloses les raons 
socials o econòmiques, cal prendre totes les mesures 
compensatòries que calgui per garantir que quedi prote-
gida la coherència global de la Xarxa Natura 2000. Les 
mesures compensatòries adoptades s’han de comunicar 
a la Comissió europea. En el cas que l’espai contingui 
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Article 92. Contingut del Pla d’espais 
d’interès natural

1. El Pla d’espais d’interès natural ha de contenir com a 
mínim el següent: 

a) La descripció de les característiques principals de cada 
espai i els requisits i funcions que compleix per a la seva 
incorporació al Pla, d’entre els establerts a l’article 72.

b) La delimitació l’espai, tant gràfica com escrita.

c) L’avaluació del seu estat de conservació i dels riscos i 
les amenaces a què està sotmès.

d) El objectius específics de l’espai i la seva contribució 
a l’assoliment dels objectius generals del Sistema definits 
a l’article 71.2.

e) Les normes generals bàsiques per garantir la protecció 
dels espais que hi són inclosos i, en els espais que calgui, 
l’establiment d’actuacions preventives.

f) La definició dels beneficis tècnics i financers de caràc-
ter general per a les comunitats locals i les seves activi-
tats, així com per a l’assoliment dels objectius generals 
del Sistema definits a l’article 71.2.

2. En els espais inclosos en alguna de les categories de 
protecció especial, el Pla d’espais d’interès natural in-
corpora els continguts de l’apartat anterior que inclou 
l’instrument de declaració, des del moment de la seva 
aprovació.

Article 93. Procediment d’aprovació  
del Pla d’espais d’interès natural

L’aprovació del Pla d’espais d’interès natural i la inclusió 
d’un espai en el Pla segueix el procediment d’elaboració 
i aprovació del PORN, previst a l’article 16, excepte en 
els casos d’incorporacions automàtiques derivades de la 
declaració de categories de protecció especial.

Article 94. Efectes del Pla d’espais d’interès 
natural

1. En els espais inclosos al Pla d’espais d’interès natural 
s’aplica el règim del sòl no urbanitzable previst a la legis-
lació urbanística. Els instruments de planejament urba-
nístic i la planificació específica per a les zones de mun-
tanya i del litoral s’han d’adequar al contingut del Pla.

2. En els espais inclosos al Pla es prohibeix la circulació 
de vehicles amb motor camp a través i per camins, pistes 
forestals o senders no autoritzats. La legislació específi-
ca pot establir excepcions a aquesta prohibició.

3. En aquests espais no es poden establir àrees destina-
des a l’aprofitament piscícola i cinegètic intensiu.

Article 95. El Pla d’acció del Sistema d’espais 
naturals protegits de Catalunya

1. El Pla d’acció del Sistema d’espais naturals protegits 
de Catalunya defineix i preveu el desplegament dels me-
canismes i els instruments de planificació, de gestió i 
d’avaluació del Sistema.

2. El període de vigència del Pla d’acció és el que esta-
bleix el seu instrument d’aprovació i no pot ser superior 
a deu anys.

i les compensacions adequades a les limitacions esta-
blertes.

Secció 2. Instruments de planificació  
dels espais naturals protegits

Article 90. Planificació dels espais naturals 
protegits

1. L’ordenació i la planificació de la gestió dels espais 
naturals protegits, quan ho prevegin els instruments pre-
vistos a la secció 2 d’aquest capítol, s’ha d’establir mit-
jançant els instruments de planificació següents: 

a) El Pla d’ordenació dels recursos naturals, d’acord amb 
el que estableixen els articles 12 i següents.

b) El Pla de gestió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 96.

c) Els plans, normes o programes sectorials o específics, 
i els programes anuals d’actuació, que en tot cas s’han 
de preveure en la norma de declaració de l’espai natural 
protegit.

2. Els plans d’ordenació dels recursos naturals són obli-
gatoris per als parcs nacionals, els parcs naturals i les re-
serves naturals. És preceptiva l’aprovació prèvia del pla 
per poder procedir a la declaració corresponent.

3. En el cas d’ampliacions de parcs i reserves ja declarats 
amb pla d’ordenació dels recursos naturals aprovat, la 
norma d’aprovació de l’ampliació ha d’establir el període 
màxim dins el qual el pla d’ordenació s’ha d’adaptar a la 
nova realitat de l’espai natural protegit.

4. Excepcionalment, quan ho justifiquin raons d’interès 
públic degudament motivades en l’expedient de decla-
ració, es poden declarar parcs o reserves naturals sense 
l’aprovació prèvia del pla d’ordenació dels recursos na-
turals. En aquests casos, el Pla d’espais d’interès natu-
ral substitueix l’instrument de planificació establert en 
la normativa bàsica estatal si bé les previsions d’aquest 
s’han de concretar en el pla d’ordenació de l’espai, que 
s’ha de tramitar en el termini màxim de tres anys a partir 
de la declaració.

Article 91. Objecte i naturalesa  
del Pla d’espais d’interès natural

1. El Pla d’espais d’interès natural inclou tots els espais 
naturals protegits de Catalunya i té per objecte: 

a) Dotar d’un règim jurídic comú a tots els espais natu-
rals protegits.

b) Articular harmònicament els espais naturals protegits 
amb el conjunt d’instruments de les polítiques públiques 
que hi tinguin incidència, i particularment amb la políti-
ca territorial i el planejament urbanístic.

2. El Pla d’espais d’interès natural té el caràcter de pla 
territorial sectorial d’acord amb la legislació de política 
territorial.

3. El Pla d’espais d’interès natural té vigència indefinida. 
Cada sis anys el departament competent en matèria de 
medi ambient l’ha de sotmetre a avaluació.
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Article 97. Relació amb altres plans

El Sistema d’espais naturals protegits de Catalunya es 
pot complementar a escala regional, comarcal i local 
amb la protecció d’altres espais naturals mitjançant els 
instruments de la planificació territorial, el planejament 
urbanístic o d’altres instruments. Particularment poden 
ser objecte d’aquests instruments els espais naturals: 

a) Amb funcions de connector ecològic entre espais na-
turals protegits.

b) Amb funcions d’amortiment del risc de degradació 
d’espais naturals protegits i les àrees d’influència hidro-
geològica.

c) Els propers a nuclis urbans que prioritzin funcions re-
creatives o educatives.

Secció 3. Gestió dels espais naturals protegits

Article 98. Gestió dels espais naturals 
protegits

1. La gestió dels espais naturals protegits correspon al 
departament competent en matèria de medi ambient. 
S’han de promoure instruments de col·laboració amb al-
tres comunitats autònomes per a la gestió dels espais que 
ultrapassen el territori de Catalunya.

2. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent pot delegar la gestió d’un espai natural protegit a una 
entitat local, un consorci o a una entitat privada sense 
afany de lucre. En el cas que l’espai sigui sobre terrenys 
de titularitat privada, la delegació es pot fer en la perso-
na propietària, arrendatària o titular d’un dret real, en el 
marc previst en el dret civil català. Si es considera neces-
sària la gestió conjunta de l’espai entre diverses adminis-
tracions o entre aquestes i una entitat privada, es poden 
crear organismes de gestió conjunta.

L’instrument de delegació ha de preveure la durada, el 
contingut, el règim de relació amb el departament com-
petent en matèria de medi ambient i els mitjans econò-
mics, materials i humans per tal de dur a terme la gestió 
eficaç de l’espai protegit o del conjunt d’espais de què 
es tracti. Quan en un espai natural protegit coexisteixen 
diverses figures de protecció, la modalitat per a la gestió 
de l’espai natural protegit ha de ser única.

3. La gestió dels espais naturals protegits inclou, com a 
mínim: 

a) La intervenció administrativa sobre els usos i les ac-
tivitats que s’hi desenvolupen, mitjançant l’emissió d’in-
formes, autoritzacions, concessions i altres fórmules re-
conegudes en la legislació, inclòs el règim sancionador.

b) La gestió dels recursos naturals.

c) La promoció i execució de projectes i actuacions de 
conservació i restauració del patrimoni natural i cultu-
ral, d’ordenació de l’ús públic i de dotació d’infraestruc-
tures i serveis.

d) L’adopció de mesures de foment, com per exemple 
subvencions, incentius econòmics i accions de formació 
i capacitació, entre d’altres.

3. El Pla d’acció ha de contenir, com a mínim: 

a) La definició dels instruments de planificació que s’han 
d’aplicar als espais naturals protegits.

b) La definició dels mecanismes de governança que 
s’han d’aplicar als espais naturals protegits.

c) La definició dels mecanismes i els instruments de ges-
tió que s’han d’aplicar de manera preferent a cada espai 
natural protegit.

d) Les accions que s’han de dur a terme per garantir les 
finalitats i els objectius generals que l’article 71 defineix 
per al conjunt del Sistema.

e) La definició dels instruments de seguiment i d’avalu-
ació de l’efectivitat del Pla d’acció en compliment dels 
seus objectius.

4. Correspon al departament competent en matèria de 
medi ambient formular el Pla d’acció i les seves modifi-
cacions i revisions.

5. La tramitació del Pla d’acció ha d’incloure l’audiència 
als ens locals, la consulta a entitats científiques, socials, 
econòmiques, culturals i ambientals i l’informe de la Co-
missió Científica Assessora de la Natura. El Pla s’aprova 
per ordre de la persona titular del departament compe-
tent en matèria de medi ambient.

Article 96. Plans de gestió 

1. D’acord amb l’instrument de declaració de l’espai na-
tural protegit, el Pla de gestió ha de programar les ac-
tuacions i establir les altres determinacions necessàries 
per a la gestió de l’espai. La seva vigència és de sis anys, 
que es poden prorrogar si les seves previsions continuen 
vigents.

2. La tramitació del Pla ha d’incloure un tràmit d’infor-
mació pública, d’audiència als ens locals, de consulta a 
entitats científiques, econòmiques, socials, culturals i 
ambientals, d’informe a la Comissió Científica Asses-
sora de la Natura i d’informe dels departaments de la 
Generalitat competents en matèries relacionades amb el 
territori. Correspon a la persona titular del departament 
competent en matèria de medi ambient formular i apro-
var per ordre el Pla. En el cas de la gestió delegada en un 
ens públic, correspon a aquest la formulació i la tramita-
ció del Pla de gestió.

3. El Pla de gestió té, com a mínim, el contingut se-
güent: 

a) La identificació dels reptes i les amenaces que afecten 
l’espai natural protegit pel que fa a la gestió.

b) Els objectius de gestió.

c) Les accions necessàries per assolir els objectius.

d) Els mecanismes de seguiment i d’avaluació del com-
pliment dels objectius del pla.

4. Els plans de gestió poden contenir normes de desple-
gament d’aquelles incloses als plans d’ordenació dels re-
cursos naturals o a l’instrument de declaració de l’espai 
natural protegit.
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i amb la participació efectiva de les entitats i els sectors 
socials interessats.

b) Donar suport i assessorament a les iniciatives públi-
ques i privades congruents amb els objectius i la natura-
lesa de l’espai natural protegit.

c) Formular la proposta de programa anual d’actuació. 
En aquest document s’ha de preveure l’execució de les 
previsions dels instruments de planificació de l’espai 
natural protegit i tots els altres treballs de promoció, de 
recerca, de manteniment, d’inversió, entre d’altres, ne-
cessaris per assolir els objectius de la protecció.

d) Formular la proposta de memòria anual de gestió.

e) Executar les obres i altres actuacions que requereixi la 
gestió de l’espai.

f) Emetre informe preceptiu previ a l’atorgament de les 
autoritzacions necessàries per a l’execució de qualsevol 
pla, projecte, actuació, obra, moviment de terres o explo-
tació dels recursos naturals, dins i fora de l’espai natural 
protegit i que poden afectar-lo.

g) Administrar els fons procedents de la utilització dels 
serveis propis i els recursos que pot rebre de tercers.

h) Vetllar pel compliment a l’interior de l’espai natural 
protegit de les normes generals de protecció que esta-
bleix aquesta Llei i de la reglamentació pròpia de l’espai.

5. Correspon a l’òrgan de cooperació: 

a) Establir criteris i promoure mesures per coordinar 
harmònicament els interessos i les activitats dels sectors 
representats amb els objectius i l’actuació de l’espai na-
tural protegit.

b) Fomentar la cooperació de les entitats que hi són re-
presentades, o d’altres que es dediquin als mateixos ob-
jectius, amb l’espai natural protegit i la seva gestió, i con-
certar actuacions d’interès comú amb aquesta finalitat.

c) Plantejar a les administracions actuants iniciatives, 
propostes i suggeriments adreçats a la defensa dels in-
teressos representats i a l’assoliment de les finalitats de 
cooperació, harmonització i participació, i, en general, 
dels objectius dels espais naturals protegits.

d) Emetre informes sobre els afers que els altres òrgans 
de l’espai natural protegit sotmetin a la seva conside-
ració.

e) Ésser informat regularment dels plans, els projectes i 
les actuacions duts a terme en la gestió de l’espai natural 
protegit.

6. Correspon a l’òrgan científic assessor: 

a) Assessorar, a partir del coneixement científic, l’òrgan 
de govern i l’òrgan de gestió de l’espai natural protegit 
sobre les actuacions a portar a terme a l’espai.

b) Formular propostes de millora de la gestió de l’espai 
natural protegit per a un millor assoliment dels seus ob-
jectius.

c) Formular propostes per a la recerca en l’àmbit de l’es-
pai natural protegit.

e) La promoció i execució de projectes i actuacions de 
recerca científica, d’estudi, de divulgació, i d’educació i 
interpretació ambientals.

f) Les actuacions de seguiment, control i vigilància.

4. L’Administració de la Generalitat pot subscriure 
acords de conservació, promoure acords de custòdia del 
territori i articular mesures econòmiques o compensatò-
ries amb relació a la gestió de finques que no són propie-
tat de la Generalitat de Catalunya.

Article 99. Òrgans per a la gestió dels espais naturals 
protegits

1. Són òrgans per a la gestió dels espais 
naturals protegits: 

a) L’òrgan de govern, col·legiat o unipersonal.

b) L’òrgan de gestió, que constitueix una unitat tècnica.

c) L’òrgan de cooperació, per garantir la participació pú-
blica en la gestió.

d) L’òrgan assessor científic.

2. La composició i el funcionament d’aquests òrgans els 
ha d’establir l’instrument de declaració de l’espai natural 
protegit o les seves normes de desplegament.

Els parcs nacionals i els parcs naturals s’han de dotar de 
la totalitat dels òrgans previstos en aquest article.

3. Correspon a l’òrgan de govern: 

a) Establir les directrius per a exercir la gestió de l’espai 
natural protegit i per supervisar-ne l’execució, d’acord 
amb les disposicions reguladores de l’espai.

b) Aprovar la memòria anual de gestió.

c) Aprovar el programa anual d’actuació i el pressupost, 
d’acord amb el pressupost aprovat pel Parlament de Ca-
talunya.

d) Aprovar els plans, normes o programes sectorials o 
específics.

e) Coordinar les actuacions de les administracions que 
hi participen que afecten l’espai natural protegit, i fer-ne 
el seguiment.

f) Ésser consultat preceptiva abans de l’aprovació de les 
disposicions, els plans i els programes que es formulen 
per desplegar l’instrument de declaració de l’espai natu-
ral protegit.

g) Proposar i promoure mesures i actuacions per a la mi-
llor protecció de l’espai natural protegit, per al foment 
del coneixement i el gaudi ordenat dels seus valors i per 
contribuir al desenvolupament socioeconòmic sostenible 
en el seu àmbit territorial.

h) Proposar, si escau, un major grau de protecció per als 
espais que ho requereixin i proposar la declaració de no-
ves figures de protecció o la substitució de les adoptades 
per una figura de protecció superior.

4. Correspon a l’òrgan de gestió: 

a) Gestionar l’espai natural protegit d’acord amb les di-
rectrius de l’òrgan de govern i l’assessorament científic, 
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Article 102. Els llocs naturals de la Llista 
del patrimoni de la humanitat

El Govern de la Generalitat pot sol·licitar la inscripció 
a la Llista del patrimoni de la humanitat de la UNES-
CO dels espais que reuneixen els criteris de la Conven-
ció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i 
Natural.

Article 103. Espais naturals d’interès local

1. Els ajuntaments poden declarar espais naturals d’inte-
rès local en el seu terme municipal en terrenys no inclo-
sos en espais naturals protegits. El departament compe-
tent en matèria de medi ambient els ha d’incloure en un 
registre públic.

2. Els espais naturals d’interès local han d’estar inclo-
sos en els sistemes de protecció dels plans territorials 
parcials, i tenen els efectes que preveu la seva norma de 
declaració.

Títol V. Instruments i mesures sobre 
informació, coneixements tradicionals, 
recerca científica i avaluació

Article 104. Accés universal a la informació 
en matèria de biodiversitat i patrimoni 
natural

Qualsevol informació relativa a la biodiversitat i el patri-
moni natural de Catalunya i a les matèries regulades en 
aquesta Llei, en forma escrita, visual, sonora, electrònica 
o qualsevol altra, que estigui en poder de les administra-
cions públiques o d’altres subjectes que la posseeixin en 
el nom de les administracions, és accessible al públic, en 
les condicions i amb els requisits que estableix la norma-
tiva d’accés a la informació ambiental.

Article 105. Sistema d’informació sobre  
el patrimoni natural 

1. El Sistema d’informació sobre el patrimoni natural 
integra el coneixement científic i tècnic disponible en 
aquesta matèria. El Sistema té per funció facilitar l’accés 
a la informació sobre la biodiversitat i el patrimoni na-
tural, i també l’intercanvi d’informació en processos de 
planificació, gestió, seguiment i avaluació.

2. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent és el responsable de gestionar el Sistema d’informa-
ció sobre el patrimoni natural.

3. D’acord amb els principis d’informació mútua, coo-
peració i col·laboració, les administracions públiques de 
Catalunya han de facilitar la informació que sigui de re-
llevància per a la seva integració en el Sistema. Igual-
ment s’ha d’integrar al Sistema d’informació la infor-
mació d’interès que prové de centres d’estudi o recerca, 
universitats, museus, jardins botànics, aquaris i parcs 
zoològics de titularitat pública.

4. També s’hi pot integrar la informació que prové de 
la iniciativa d’entitats de conservació de la natura, de 
col·leccions i instal·lacions privades o d’altres centres de 
titularitat privada. Si la informació s’ha obtingut o elabo-

d) Emetre informes sobre els afers que els altres òrgans 
de l’espai natural protegit sotmetin a la seva considera-
ció.

e) Ésser informat regularment dels plans, els projectes i 
les actuacions duts a terme en la gestió de l’espai natural 
protegit.

7. Quan hi ha criteris contradictoris entre els organismes 
competents per atorgar l’autorització de les activitats 
en els espais naturals protegits i els òrgans de gestió, la 
qüestió es resol d’acord amb la regulació sobre conflictes 
d’atribucions.

8. Quan en un mateix espai natural protegit se solapen 
diferents categories de protecció, els òrgans han de ser 
únics per a tot l’espai natural protegit.

9. En el cas de la delegació prevista a l’article 98.2 les 
atribucions als òrgans dels apartats 3, 4, 5 i 6 d’aquest 
article estan condicionades al contingut de la delegació.

Article 100. Senyalització informativa  
i d’afitament

1. En els espais naturals protegits es poden instal·lar se-
nyals informatius i d’afitament, que han de seguir les di-
rectrius de disseny, ubicació i construcció que estableix 
el departament competent en matèria de medi ambient 
per tal d’assegurar una homogeneïtat adequada.

2. Els terrenys inclosos en un espai natural protegit es-
tan subjectes a servitud d’instal·lació de senyals infor-
matius i d’afitament. Els predis servents estan obligats 
a donar pas i permetre la realització dels treballs neces-
saris per a la seva col·locació, conservació i renovació 
dels senyals.

Capítol 6. Altres espais amb finalitats  
de conservació del patrimoni natural

Article 101. Reserves de la biosfera

1. Les reserves de la biosfera són àrees amb ecosistemes 
terrestres o marins que, pels seus valors ecològics i cul-
turals, la UNESCO declara com a espais per a la conser-
vació del patrimoni natural i cultural, la investigació i la 
recerca de nous models d’ús racional dels recursos.

2. Les reserves de la biosfera han de complir les següents 
funcions: 

a) Conservació dels recursos genètics, les espècies, els 
ecosistemes, els paisatges, el patrimoni geològic, els 
usos tradicionals i la cultura pròpia de les comunitats.

b) Desenvolupament econòmic i humà sostenibles.

c) Suport logístic per protegir i encoratjar activitats de 
recerca, d’educació, de formació i d’observació perma-
nent relacionades amb les activitats d’interès local, regi-
onal, nacional i mundial encaminades a la conservació i 
el desenvolupament sostenible.

3. Correspon al Govern aprovar la proposta de declara-
ció de reserva de la biosfera i traslladar-la a l’Adminis-
tració General de l’Estat per a la seva tramesa al Comitè 
Internacional del Programa MaB de la UNESCO.

Fascicle segon



18 d’abril de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 57

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 54

Catalunya per tal de proporcionar informació rellevant 
per a les polítiques de conservació del patrimoni natural.

2. El Sistema de seguiment ha de contenir un conjunt 
d’indicadors que permetin expressar de forma sintètica 
el seus resultats i que es puguin transmetre a la societat i 
incorporar als processos de presa de decisions. Aquests 
indicadors han de proporcionar informació adient per 
elaborar els indicadors de la Unió Europea en aquesta 
matèria.

3. A partir de les dades obtingudes, el departament com-
petent en matèria de medi ambient ha d’elaborar i fer pú-
blic un informe sintètic cada any i un informe complet 
cada cinc anys sobre l’estat del patrimoni natural a Ca-
talunya, corresponent al seu àmbit competencial, i que 
ha d’incloure com a mínim els indicadors que fa esment 
l’apartat 2.

4. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent pot establir convenis de col·laboració amb entitats pú-
bliques o privades que tingui expertesa o que coordinin 
xarxes de voluntariat per al seguiment de la biodiversitat 
i el patrimoni natural i que puguin proporcionar dades 
rellevants per al Sistema de seguiment.

5. El Sistema de seguiment ha de comprendre la vigilàn-
cia de l’estat de conservació dels hàbitats i les espècies 
que han justificat la inclusió d’espais a la Xarxa Natura 
2000, d’acord amb el que estableix la legislació comu-
nitària.

Article 108. Els coneixements tradicionals 
sobre la biodiversitat

1. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’adoptar las mesures necessàries per garantir la pro-
tecció, conservació i ús dels coneixements i les pràc-
tiques d’utilització consuetudinària que són d’interès 
per a la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat, 
amb atenció especial als etnobotànics, i han de preveu-
re mesures per garantir que els beneficis derivats de l’ús 
d’aquests coneixements i pràctiques es comparteixen 
equitativament. Ha d’incloure també el coneixement tra-
dicional vinculat al maneig, ús i aplicacions de l’agrobi-
odiversitat.

2. Els departaments competents en matèria de medi am-
bient, de cultura i d’agricultura i ramaderia han de gesti-
onar conjuntament l’Inventari de coneixements tradicio-
nals relatius a la biodiversitat.

Article 109. Promoció de la recerca científica

1. Les administracions públiques de Catalunya han de 
fomentar i impulsar programes de recerca científica rela-
cionats amb la biodiversitat i el patrimoni natural de Ca-
talunya i la seva conservació. Amb aquest objecte, poden 
establir convenis de col·laboració amb les universitats i 
centres de recerca.

2. Els plans de recerca i innovació que aprova el Govern 
han d’integrar en els seus objectius el foment de la re-
cerca i el coneixement de la biodiversitat i el patrimoni 
natural i la seva conservació.

3. El sistema català de recerca ha de sistematitzar la bio-
prospecció en la biodiversitat pròpia de Catalunya.

rat mitjançant finançament públic, la integració al Siste-
ma és obligatòria.

5. L’accés al Sistema d’informació és públic, gratuït i 
universal, amb les excepcions que preveu la legislació 
sobre accés a la informació ambiental.

6. El Sistema d’informació està integrat, almenys, per la 
següent informació: 

a) El Banc de dades de biodiversitat.

b) La Llista d’espècies protegides.

c) Els Catàlegs d’espècies amenaçades.

d) El Mapa de les zones sensibles de la fauna i la flora.

e) El Catàleg d’arbres i arbredes monumentals.

f) El Catàleg d’espècies exòtiques invasores.

g) El Registre de bancs de material biològic i genètic.

h) L’Inventari de l’agrobiodiversitat.

i) La Llista dels hàbitats de Catalunya.

j) La Cartografia dels hàbitats.

k) El Catàleg dels hàbitats amenaçats.

l) L’Inventari de boscos singulars.

m) El Pla de protecció de les zones humides.

n) L’Inventari d’espais d’interès geològic.

o) El Sistema d’espais naturals protegits.

p) Les Reserves de la Biosfera i els espais declarats Pa-
trimoni de la Humanitat.

q) Els espais naturals d’interès local.

r) L’Inventari de coneixements tradicionals relatius a la 
biodiversitat.

s) El Sistema de seguiment del patrimoni natural.

Article 106. Banc de dades de biodiversitat

1. El Banc de dades de biodiversitat de Catalunya inte-
gra la informació relativa a la distribució, l’abundància, 
l’estat de conservació i la utilització i qualsevol altra in-
formació que es consideri necessària sobre les espècies, 
amb l’objectiu de millorar-ne el coneixement, la conser-
vació, la gestió, el seguiment, l’avaluació i la divulgació. 
Aquesta informació s’ha d’integrar amb altres sistemes 
estatals i internacionals d’informació en matèria de bi-
odiversitat.

2. La integració en el Banc de dades de biodiversitat de 
la informació que generen la comunitat científica i els 
centres públics de recerca ha de ser objecte d’un conveni 
de col·laboració amb el departament competent en matè-
ria de medi ambient.

Article 107. Sistema de seguiment  
del patrimoni natural

1. El Sistema de seguiment del patrimoni natural, ges-
tionat pel departament competent en matèria de medi 
ambient, té la finalitat de seguir l’evolució de les ten-
dències temporals i els factors de canvi dels diferents 
components de la biodiversitat i el patrimoni natural a 
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ganitzacions no governamentals adscrit al departament 
competent en matèria de medi ambient tenen els drets 
següents: 

a) Ésser consultades abans de l’aprovació i el desplega-
ment dels instruments previstos en aquesta Llei.

b) Participar en l’elecció de representants al Consell 
Social de la Natura i en els altres òrgans consultius de 
caràcter anàleg que es constitueixin en el desplegament 
d’aquesta Llei.

c) Poder accedir a les mesures de suport públic per al 
desenvolupament de les seves activitats.

Article 114. Participació de les persones 
titulars de finques rústiques

1. Les persones propietàries, arrendatàries o titulars de 
drets reals sobre finques rústiques que contribueixen 
a l’assoliment dels objectius d’aquesta Llei, a més dels 
drets que preveu l’article 7, tenen els següents drets: 

a) Obtenir resposta expressa i raonada de les administra-
cions públiques catalanes, en un termini raonable.

b) Obtenir còpia dels documents que els afecten direc-
tament quan hagin estat objecte d’acord administratiu.

c) Participar en els procediments per a l’adopció dels ins-
truments previstos en aquesta Llei.

d) Poder accedir als ajuts públics destinats a finançar ac-
tuacions que contribueixin a l’assoliment dels objectius 
d’aquesta Llei.

e) Signar amb l’Administració de la Generalitat els 
acords de conservació que preveu aquesta Llei.

2. També són titulars dels drets previstos a l’apartat 1 les 
associacions de persones titulars de finques rústiques o 
d’explotacions agràries i forestals, incloses les organitza-
cions agràries professionals.

Article 115. Plans d’acció per a la biodiversitat

1. Els ens locals, les entitats sense afany de lucre, les 
universitats i altres institucions educatives i les empreses 
poden formular plans d’acció per a la biodiversitat en el 
seu àmbit material, territorial i competencial, amb l’ob-
jectiu de contribuir a la conservació de la biodiversitat en 
el seu àmbit d’actuació.

2. Els plans d’acció han d’incloure, com a mínim, un di-
agnòstic de la relació entre l’entitat promotora i la biodi-
versitat, i la definició de mesures adequades per contri-
buir a la seva conservació.

3. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent ha d’establir directrius per a l’elaboració d’aquests 
plans i adoptar mesures de foment per a la seva redacció 
i execució.

4. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent ha de dur un registre dels plans d’acció per a la bio-
diversitat. Els organismes i entitats que formulen plans 
d’acció ho han de comunicar al departament esmentat 
per tal que els inscrigui al registre, i dóna dret d’accés als 
beneficis que la legislació estableix per als organismes i 
entitats que adopten un pla d’acció per a la biodiversitat.

Article 110. Avaluació de les polítiques de 
conservació del patrimoni natural

El departament competent en matèria de medi ambient 
ha d’avaluar, com a mínim cada sis anys, els resultats 
de les polítiques de conservació del patrimoni natural. 
El resultat d’aquesta avaluació ha de ser d’accés públic.

Títol VI. Instruments i mesures de participació 
social

Article 111. Custòdia del territori

1. La custòdia del territori és el conjunt d’estratègies, ac-
cions i tècniques jurídiques la finalitat de les quals és 
la implicació dels propietaris i usuaris del territori en la 
conservació dels valors i els recursos naturals, culturals 
i paisatgístics.

2. Les administracions públiques de Catalunya han de 
fomentar la custòdia del territori d’acord amb els objec-
tius establerts per aquesta Llei.

3. La custòdia del territori comporta l’adopció d’un 
acord, mitjançant qualssevol dels instruments jurídics 
reconeguts en dret que puguin materialitzar la finalitat 
de la custòdia del territori, entre les persones titulars de 
les finques, arrendatàries o titulars de drets reals sobre 
una o diverses finques i una entitat de custòdia del ter-
ritori o un ens local, per tal de garantir la conservació i 
la gestió sostenible del seu patrimoni natural, cultural i 
paisatgístic. Amb aquesta finalitat, els acords de custò-
dia del territori estableixen objectius de conservació del 
patrimoni natural de la finca o finques, o directrius per a 
la gestió sostenible dels seus recursos naturals, culturals 
i paisatgístics.

4. Quan la persona propietària, arrendatària o titular de 
drets reals sobre la finca és una administració pública 
de Catalunya, aquesta en pot cedir l’ús total o parcial a 
favor d’entitats de custòdia del territori.

5. Per gaudir dels incentius i beneficis que determini la 
legislació cal que els acords es formalitzin per escrit, tin-
guin una durada mínima de deu anys i s’inscriguin en el 
registre públic corresponent.

Article 112. Entitats de custòdia del territori

1. Les entitats de custòdia del territori són organitzaci-
ons privades sense afany de lucre, constituïdes legal-
ment, que inclouen en el seu objecte social la custòdia 
del territori.

2. El Registre d’entitats i acords de custòdia del territo-
ri, adscrit al departament competent en matèria de medi 
ambient, és un registre públic de caràcter administratiu 
on s’han d’inscriure les entitats de custòdia i els acords 
de custòdia del territori que aquestes entitats formalitzen 
per tal de tenir dret als beneficis establerts en la legisla-
ció.

Article 113. Entitats d’estudi i conservació  
de la natura

Les entitats que tenen per finalitat l’estudi i la conser-
vació de la natura i que estan inscrites al Registre d’or-
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natural, de les organitzacions professionals agràries, i de 
les entitats sense afany de lucre més representatives que 
tenen com a objecte la conservació del patrimoni natu-
ral.

Article 119. Comissió Científica Assessora  
de la Natura

1. La Comissió Científica Assessora de la Natura és 
l’òrgan consultiu dins de l’àmbit de l’Administració de 
la Generalitat format per persones de reconegut relleu i 
competència en les disciplines relatives a la protecció i 
gestió del patrimoni natural.

2. La Comissió té per funcions prestar assessorament 
tècnic i científic a l’Administració de la Generalitat i al 
Parlament, informar sobre les mesures adoptades en exe-
cució d’aquesta Llei i proposar mesures i actuacions.

3. Per decret del Govern se n’ha de regular la composició 
i el funcionament.

Títol VIII. Instruments econòmics, fiscals  
i financers

Article 120. Ajuts i subvencions

1. L’Administració de la Generalitat ha d’establir ajuts 
tècnics i financers per a les finques, especialment de les 
ubicades en els espais naturals protegits i de les que han 
subscrit acords de custòdia del territori, i de les entitats 
sense afany de lucre que contribueixin a la consecució 
dels objectius d’aquesta Llei.

2. No es poden concedir subvencions i ajuts amb càrrec a 
fons de les administracions públiques de Catalunya per a 
activitats que tinguin una incidència desfavorable sobre 
el patrimoni natural o que siguin contràries als objectius 
d’aquesta Llei. En l’elaboració de les bases reguladores 
d’ajuts públics i en la fixació de les condicions dels ajuts 
de concessió directa s’han d’avaluar els efectes que les 
activitats objecte de l’ajut poden tenir sobre el patrimoni 
natural.

Article 121. Fons de conservació del patrimoni 
natural

1. El Fons de conservació del patrimoni natural té per 
finalitat finançar les actuacions de prevenció, protecció, 
conservació i restauració del patrimoni natural i les me-
sures que les fomenten.

2. El Fons de conservació del patrimoni natural es dota 
amb les partides assignades en els pressupostos de la Ge-
neralitat, les aportacions de fons d’altres administraci-
ons, de persones físiques i jurídiques i dels fons comuni-
taris adreçats a la finalitat del Fons. També es destinen al 
fons les quanties recaptades en els tributs i taxes afectes 
al Fons i les provinents de les sancions derivades de les 
infraccions previstes en aquesta Llei, dels interessos que 
el Fons mateix generi i d’altres fonts de finançament que 
es determinin.

3. S’ha de regular per decret els programes i actuacions 
que s’han de finançar a càrrec del Fons.

Article 116. Acords de conservació

1. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent pot signar acords de conservació amb les persones 
propietàries, arrendatàries o titulars de drets reals sobre 
finques rústiques que contribueixen a l’assoliment dels 
objectius d’aquesta Llei.

2. Els acords de conservació gaudeixen dels mateixos 
beneficis que els acords de custòdia del territori, i s’han 
d’inscriure en el mateix Registre.

Títol VII. Competències i organització 
administrativa

Article 117. Participació dels ens locals  
en la conservació del patrimoni natural

1. Els ens locals han de participar en l’assoliment del 
objectius d’aquesta Llei, en el marc de les competències 
que estableix la legislació de règim local.

2. Els ens locals, d’acord amb el que preveu aquesta Llei, 
tenen les següents atribucions: 

a) Declarar arbres i arbredes monumentals d’interès lo-
cal.

b) Gestionar espais naturals protegits per delegació de 
l’Administració de la Generalitat i, en aquest cas, formu-
lar i tramitar els plans de gestió.

c) Declarar espais naturals d’interès local.

d) Subscriure acords de custòdia del territori.

e) Aprovar plans d’acció per a la biodiversitat.

f) Ser objecte de consulta en qualssevol dels procedi-
ments previstos en aquesta Llei.

g) Participar en el Consell Social de la Natura mitjançant 
les associacions de municipis de Catalunya.

3. Els ajuntaments poden crear Comissions municipals 
de patrimoni natural, com a òrgans de participació ciuta-
dana regulats per la legislació vigent en matèria de règim 
local, amb l’objectiu de col·laborar en allò que s’estableix 
a l’apartat 1, i desenvolupar accions i iniciatives que 
coadjuvin en l’assoliment en l’assoliment dels objectius 
d’aquesta Llei.

4. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent ha de prestar assessorament i suport a les Comissions 
municipals de patrimoni natural.

Article 118. Consell Social de la Natura

1. El Consell Social de la Natura és un òrgan de l’Admi-
nistració de la Generalitat que exerceix funcions de deli-
beració, consulta i assessorament i facilita la participació 
de la ciutadania i dels sectors interessats en matèria de 
conservació del patrimoni natural.

2. S’ha d’establir per decret la composició, l’organitza-
ció, el règim de funcionament i l’adscripció orgànica del 
Consell Social dins l’estructura de l’Administració de la 
Generalitat. En qualsevol cas, s’ha de garantir la parti-
cipació de les associacions de municipis de Catalunya, 
de les organitzacions professionals vinculades al medi 
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e) En les donacions de béns o drets, el valor comptable 
que tinguin en el moment de la transmissió i, en el seu 
defecte, el valor que resulta de l’aplicació de les normes 
de l’Impost sobre el patrimoni.

Article 124. Indemnitat de les privacions 
singulars

Qualsevol actuació de l’Administració que, com a con-
seqüència de l’aplicació d’aquesta Llei, comporta la pri-
vació singular de la propietat privada o de drets o inte-
ressos patrimonials legítims requereix necessàriament la 
indemnització corresponent.

Article 125. Pagament amb finques d’alt valor 
natural

Les persones titulars de finques situades en espais natu-
rals protegits o d’alt valor natural, d’una superfície supe-
rior a les 100 ha, poden sol·licitar a les Administracions 
públiques de Catalunya l’admissió de la cessió en pro-
pietat de les esmentades finques en pagament dels seus 
deutes tributaris. L’acceptació de la cessió correspon 
respectivament al departament competent en matèria de 
finances, amb l’informe previ del departament compe-
tent en matèria de medi ambient, i al ple de la corporació 
corresponent.

Article 126. Pagament per serveis ambientals

1. S’autoritza la creació de sistemes de pagament per 
serveis ambientals, amb la finalitat que les activitats que 
obtenen un rendiment econòmic indirecte del patrimoni 
natural puguin contribuir econòmicament al manteni-
ment o la millora de les activitats que intervenen positi-
vament en la conservació del patrimoni natural.

2. El Govern pot regular els sistemes de pagament per 
serveis ambientals per tal que no es produeixin distorsi-
ons en el mercat ni en la conservació del patrimoni na-
tural.

Títol IX. Règim de compliment dels objectius 
de la Llei

Article 127. Infraccions

1. Les infraccions tipificades en matèria de biodiversitat 
i patrimoni natural es classifiquen en lleus, greus i molt 
greus.

1.1. Infraccions lleus: 

a) La pertorbació, mort, captura i retenció intencionada 
de les espècies d’ocells a les èpoques de reproducció, 
així com durant el seu trajecte de retorn cap als llocs de 
cria en el cas de les espècies migratòries.

b) L’ús de procediments no autoritzats de captura o mort 
d’animals silvestres.

c) La caça o la pesca en espais on és prohibit.

d) L’alimentació suplementària de la fauna silvestre i 
altres actuacions que modifiquin el comportament ca-
racterístic de la fauna silvestre en els termes previstos a 
l’article 37 c), llevat de casos autoritzats.

Article 122. Fiscalitat ambiental per a la 
conservació del patrimoni natural

Les administracions públiques de Catalunya han d’esta-
blir mesures fiscals i financeres que fomentin la conse-
cució dels objectius d’aquesta Llei mitjançant: 

a) La creació de nous tributs i altres instruments fiscals 
que gravin les activitats i les pràctiques susceptibles de 
provocar pèrdua de biodiversitat o deteriorament del pa-
trimoni natural, en particular les que suposen una trans-
formació efectiva de les característiques ecològiques del 
territori.

b) L’establiment de reduccions, bonificacions o exempci-
ons per a les activitats que fomenten accions respectuo-
ses per a la conservació del patrimoni natural, com ara: 

– Les inversions i actuacions realitzades en espais na-
turals protegits o subjectes a un acord de custòdia del 
territori.

– Les donacions, llegats i aportacions realitzades a les 
entitats de custòdia del territori, a les entitats d’estudi i 
defensa de la natura o a l’Administració de la Generalitat 
per persones físiques i jurídiques que tinguin com a fina-
litat el compliment dels objectius d’aquesta Llei.

– La transmissió o constitució de drets reals sobre fin-
ques rústiques amb l’objecte de destinar-les a finalitats 
de conservació del patrimoni natural, inclosa la custòdia 
del territori.

Article 123. Incentius als acords de custòdia 
del territori i als acords de conservació

1. La participació en acords de custòdia del territori i 
acords de conservació per part de persones propietàries o 
titulars de drets reals sobre finques i recursos naturals és 
objecte d’una deducció del 50% de la base d’aquesta par-
ticipació sobre el tram autonòmic de la quota íntegra de 
l’Impost sobre la renda de les persones físiques. Aquesta 
deducció és acumulable a les que estiguin previstes pel 
mateix concepte en el tram estatal d’aquest impost i es 
pot aplicar a les declaracions de l’impost corresponents 
als cinc anys de la seva verificació.

2. La base de les deduccions s’ha d’establir segons els 
criteris següents: 

a) En la donació d’una finca, el seu valor cadastral.

b) En la constitució d’un usdefruit sobre una finca, el 
valor que resulta d’aplicar, en cadascun dels períodes 
impositius de durada de l’usdefruit, el 20% del valor ca-
dastral de la finca.

c) En la constitució d’altres drets reals sobre una finca, 
el valor que resulta d’aplicar, en cadascun dels períodes 
impositius de duració del dret real, el 10% del valor ca-
dastral de la finca.

d) En la subscripció d’acords de custòdia del territori so-
bre una finca, que no estableixin drets reals i s’ajustin a 
les determinacions de l’article 111, o en la subscripció 
d’acords de conservació sobre una finca que s’ajustin a 
les determinacions de l’article 116, el valor que resulta 
d’aplicar, en cadascun dels períodes impositius de dura-
da de l’acord, el 5% del valor cadastral de la finca.



18 d’abril de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 57

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 58

d’extinció», en particular del lloc de repòs, campeig o 
alimentació.

h) La destrucció o el deteriorament significatiu de les zo-
nes humides.

i) La destrucció o el deteriorament significatiu dels hàbi-
tats inclosos a la categoria de «vulnerable» o «en perill 
de desaparició» del Catàleg d’hàbitats amenaçats.

j) L’alteració greu de les condicions ecològiques d’un es-
pai natural protegit mitjançant ocupació, rompuda, talla-
da, arrencada o altres accions, fora de casos autoritzats.

k) La destrucció o el deteriorament dels hàbitats d’inte-
rès comunitari en els espais de la Xarxa Natura 2000, 
fora de casos autoritzats.

l) Els usos i actuacions a l’interior dels espais naturals 
protegits, expressament previstos com a incompatibles 
en els seus instruments de declaració o en els seus ins-
truments de planificació.

m) L’alteració greu de les condicions ecològiques d’un 
espai durant la tramitació d’un pla d’ordenació del recur-
sos naturals.

n) La recol·lecció de material biològic o geològic en les 
reserves naturals, sense autorització expressa.

o) L’oposició de resistència a la funció inspectora.

p) La no execució de les mesures correctores o compen-
satòries determinades a la declaració d’impacte ambien-
tal pel que fa als objectius d’aquesta Llei.

1.3. Infraccions molt greus: 

a) La destrucció o alteració d’àrees crítiques d’espècies 
catalogades com a «vulnerables» o «en perill d’extinció».

b) La destrucció, mort, deteriorament, recol·lecció, pos-
sessió, comerç o intercanvi, captura i oferta amb qualse-
vol finalitat, o naturalització d’espècies de flora i fauna 
i els seus tàxons inferiors catalogades com a «vulnera-
bles» o «en perill d’extinció», així com la dels seus nius, 
ous, propàguls o restes.

c) La introducció en el medi natural d’espècies incloses 
al Catàleg d’espècies exòtiques invasores.

2. En el cas que la valoració de les infraccions greus pre-
vistes a les lletres a), b), i), g), k) i m) de l’apartat 1.2 su-
peri els 100.000 euros es consideren com a molt greus, i 
en les valoracions de les infraccions previstes en la resta 
de lletres del mateix apartat quan superin els 200.000 
euros.

Article 128. Infraccions lleus per legalització 
efectiva

1. Els actes tipificats com a infraccions greus o molt 
greus que siguin legalitzables constitueixen infracció 
lleu si, abans que recaigui la resolució sancionadora en 
el procediment corresponent, els presumptes infractors 
n’han instat en la forma deguda, davant l’administració 
competent, la legalització, i aquesta s’ha aprovat o auto-
ritzat.

2. Als efectes del que determina l’apartat 1, la tramita-
ció de l’expedient d’infracció se suspèn un cop s’acredi-
ta davant l’instructor o instructora que s’ha presentat la 

e) La tinença i l’ús de munició que contingui plom durant 
l’exercici de la caça i el tir esportiu, quan aquestes acti-
vitats s’exerceixin en les zones humides incloses a Pla de 
protecció de les zones humides.

f) La introducció en el medi natural d’espècies, subespè-
cies o races al·lòctones no incloses al Catàleg d’espècies 
exòtiques invasores quan puguin tenir els efectes previs-
tos a l’article 37 a).

g) La recol·lecció i l’extracció de roques i minerals de la 
Llista de roques i minerals protegits.

h) L’incompliment de les ordres de suspensió d’una acti-
vitat o una obra en el medi natural, emeses pel departa-
ment competent en matèria de medi ambient o per qual-
sevol agent de l’autoritat.

i) L’alteració lleu de les condicions ecològiques d’un es-
pai durant la tramitació d’un pla d’ordenació del recursos 
naturals.

j) L’alteració lleu de les condicions ecològiques d’un es-
pai natural protegit mitjançant ocupació, rompuda, talla-
da, arrencada o altres accions, fora de casos autoritzats.

k) El trànsit pels llocs d’accés restringit o prohibit, o fora 
de l’horari establert, sense autorització o incomplint les 
condicions que regulin les normes de l’espai natural pro-
tegit.

l) La instal·lació en un espai natural protegit senyals, car-
tells o altres elements anàlegs sense la deguda autorit-
zació o quan no s’ajustin a les directrius establertes en 
aquesta Llei.

1.2. Infraccions greus: 

a) La utilització de productes químics, radiacions, subs-
tàncies biològiques, la realització d’abocaments, la con-
taminació acústica, l’abocament o l’abandó d’objectes, 
de residus o altres deixalles, el moviment de terres o el 
vessament de residus que alterin les condicions dels eco-
sistemes amb dany per als valors que contingui, incloses 
l’increment de l’erosió i la pèrdua de qualitat dels sòls.

b) La destrucció, mort, deteriorament, recol·lecció, pos-
sessió, comerç o intercanvi, captura i oferta amb qualse-
vol finalitat o naturalització d’espècies de flora i fauna i 
els seus tàxons inferiors, incloses a la Llista d’espècies 
protegides però no catalogades, així com la dels seus 
nius, ous, propàguls o restes.

c) L’ús o col·locació de verins o altres productes tòxics 
en el medi natural o en indrets on siguin accessibles a la 
fauna, fora dels supòsits reglamentats o casos autoritzats.

d) La pertorbació o molèstia intencionada d’espècies ca-
talogades com a «vulnerables» o en «perill d’extinció».

e) L’aprofitament total o parcial, el dany, el tractament 
silvícola o fitosanitari d’un arbre o una arbreda monu-
mental, sense autorització.

f) La possessió, transport, tràfic i comerç, amb exem-
plars vius o morts, incloses les seves restes o propàguls, 
de les espècies incloses al Catàleg d’espècies exòtiques 
invasores, llevat de la seva autorització expressa.

g) La destrucció de l’hàbitat o de les àrees sensibles 
d’espècies catalogades com a «vulnerables» o «en perill 
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que, si escau, els hagi estat imposat, o hagin satisfet la 
sanció.

3. L’incompliment d’alguna de les condicions d’una auto-
rització excepcional per a la captura o la possessió d’una 
espècie protegida pot comportar la retirada provisional 
i immediata d’aquesta autorització pels agents de l’au-
toritat, i la inhabilitació per a l’activitat per un període 
màxim de tres anys.

Article 132. Comissos

1. La imposició de la multa pot comportar el comís de les 
espècies objecte de la infracció, sense perjudici de l’apli-
cació del comís preventiu que es pot determinar a crite-
ri de l’autoritat actuant en el moment d’estendre l’acta 
d’inspecció o interposar la denúncia. La imposició de la 
multa també pot comportar el comís de les arts de caça 
o captura i dels instruments amb què s’ha dut a terme, 
els quals poden ser retornats a la persona propietària un 
cop abonada la sanció, llevat que es tracti d’arts de caça 
o captura prohibits.

2. Si el dipòsit prolongat d’espècies de fauna procedents 
de comís pot ser perillós per a la seva supervivència, els 
pot comportar patiments innecessaris o en fes perillar 
la readaptació a la vida salvatge, el departament com-
petent en matèria de medi ambient pot decidir de forma 
immediata la destinació final de l’animal, inclòs l’alli-
berament.

3. Les despeses ocasionades pel comís, les actuacions 
que hi estiguin relacionades i, en el cas d’espècies de 
fauna protegida, la rehabilitació de l’animal per allibe-
rar-lo van a compte de la persona causant de les circum-
stàncies que l’han determinat.

Article 133. Subjectes responsables

Als efectes d’aquesta Llei, es consideren responsables 
de les infraccions les persones físiques i jurídiques que, 
amb les seves conductes, obres, actuacions i omissions, 
incorrin en les infraccions previstes i, en particular: 

a) Les que directament porten a terme l’activitat infrac-
tora o les que l’ordenen quan l’autor directe té l’obligació 
de complir aquesta ordre.

b) Les que són titulars o promotores d’una activitat o del 
projecte que constitueix una infracció.

Article 134. Prescripció de les infraccions

1. Les infraccions prescriuen les molt greus als cinc 
anys, les greus als tres anys, i les lleus a l’any.

2. El termini comença a comptar del dia en què en tingui 
coneixement l’administració. En els casos en què es per-
sisteixi de manera continuada en la conducta constitutiva 
d’infracció o en els casos en què el fet únic constitutiu es 
prolongui en el temps el termini es computa a partir de 
la data de finalització o el cessament de l’activitat il·lícita.

Article 135. Prescripció de les sancions

Les sancions imposades per la comissió d’infraccions 
molt greus prescriuen als cinc anys, per infraccions 
greus als tres anys, i per les infraccions lleus a l’any.

sol·licitud de legalització, fins que aquesta sol·licitud es 
resolgui, amb interrupció dels terminis de caducitat i de 
prescripció.

Article 129. Sancions 

1. Les infraccions tipificades en aquesta Llei poden ser 
sancionades de la manera següent: 

a) Les infraccions lleus, amb multes de 500 a 5.000 eu-
ros.

b) Les infraccions greus, amb multes de 5.001 a 200.000 
euros.

c) Les infraccions molt greus, amb multes de 200.001 a 
2.000.000 d’euros.

2. Quan la quantia de la sanció resulti inferior al benefici 
obtingut per la comissió de la infracció, la sanció es pot 
incrementar fins al límit del benefici.

Article 130. Graduació de les sancions

Les sancions es graduen d’acord amb els criteris se-
güents: 

a) La repercussió i transcendència pel que fa a la segure-
tat de les persones o els béns protegits.

b) El grau d’intencionalitat, participació i benefici direc-
te o indirecte obtingut per l’infractor.

c) La reiteració i la reincidència en la comissió de la in-
fracció durant el darrer any.

d) La irreversibilitat dels danys o deteriorament produïts.

e) La col·laboració efectiva de l’infractor en la restitució 
del bé i reparació dels danys produïts.

f) La comissió de la infracció dins un espai natural pro-
tegit o en una àrea crítica establerta per a una espècie.

Article 131. Mesures addicionals

1. La comissió d’infraccions greus pot comportar la im-
possibilitat de rebre subvencions amb fons de la Genera-
litat destinades a fomentar pràctiques ambientals soste-
nibles d’un a cinc anys.

2. La comissió d’infraccions molt greus o la reiteració 
en les infraccions greus també pot comportar acumula-
tivament: 

a) El tancament de les instal·lacions, locals o els establi-
ments respectius, o la suspensió temporal de l’activitat, 
amb la corresponent anotació als registres correspo-
nents, per un període de dos mesos a cinc anys.

b) En el cas de construccions, instal·lacions, obres i pro-
jectes, la pèrdua del dret a obternir subvencions amb 
fons de la Generalitat per al desenvolupament per a un 
termini màxim de tres anys.

c) La impossibilitat de contractar amb les administraci-
ons públiques en els casos i amb el procediment previst a 
la legislació de contractes del sector públic.

d) La impossibilitat de ser beneficiari de cap mesura de 
foment de les esmentades en aquesta Llei, fins que no 
hagin executat les mesures correctores o restauradores 
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2. El departament competent en matèria de medi ambi-
ent pot subsidiàriament procedir a la reparació i restau-
ració.

3. Per decret del Govern s’ha d’establir el valor dels 
exemplars de les espècies protegides.

Article 140. Multes coercitives

1. L’autoritat competent pot imposar multes coercitives 
per fer efectiu el compliment dels deures imposats per 
aquesta Llei i per les resolucions administratives dicta-
des per al compliment del que aquesta disposa.

2. La imposició de multes coercitives exigeix la formu-
lació prèvia d’un requeriment escrit, en el qual s’ha d’in-
dicar el termini de què es disposa per al compliment de 
l’obligació i la quantia de la multa que pot ésser imposa-
da. En tot cas, el termini ha d’ésser suficient per complir 
l’obligació i la multa no pot excedir de 3.000 euros.

3. En cas que, un cop imposada una multa coercitiva, es 
mantingui l’incompliment que l’hagi motivada, l’Admi-
nistració pot reiterar-la tantes vegades com calgui, fins al 
compliment de l’obligació, sense que en cap cas el termi-
ni pugui ésser inferior al fixat en el primer requeriment.

4. Les multes coercitives són independents i compatibles 
amb les que es puguin imposar en concepte de sanció.

Article 141. Registre d’infractors en relació 
amb el patrimoni natural

1. En el Registre de sancions en matèria de patrimoni 
natural s’han d’inscriure totes les infraccions i sancions 
imposades per resolució ferma. L’organització d’aquest 
Registre i les condicions d’inscripció s’han d’establir per 
reglament.

2. El Registre, depenent del departament competent en 
matèria de medi ambient, té caràcter administratiu i és 
públic, sense perjudici de la legislació de protecció de 
dades de caràcter personal.

Disposicions addicionals

Primera. Avaluacions d’objectius  
de conservació del patrimoni natural

Les avaluacions previstes a l’article 26 d’aquesta Llei 
s’han de portar a terme en un termini màxim de cinc 
anys des de la promulgació d’aquesta Llei.

Segona. Pla d’acció del Sistema d’espais 
naturals protegits

En el termini d’un any des de l’aprovació d’aquesta Llei, 
s’ha d’aprovar el Pla d’acció del Sistema d’espais natu-
rals protegits de Catalunya.

Tercera. Paratges naturals d’interès nacional

Els paratges naturals d’interès nacional, excepte el Parat-
ge Natural d’Interès Nacional del Vessant Sud del Mas-
sís de l’Albera, passen a tenir la consideració de monu-
ments naturals.

Article 136. Procediment sancionador

La tramitació dels expedients sancionadors s’ha d’ajustar 
als principis i procediment que estableix la normativa re-
guladora de la potestat sancionadora de l’Administració 
de la Generalitat.

Article 137. Òrgans competents per a la 
imposició de les sancions

La imposició de les sancions correspon: 

a) En el cas d’infraccions lleus, a la persona titular dels 
Serveis Territorials del departament competent en matè-
ria de medi ambient.

b) En el cas d’infraccions greus, a la persona titular de la 
direcció general competent en matèria de medi natural.

c) En cas d’infraccions molt greus, a la persona titular 
del departament competent en matèria de medi ambient.

Article 138. Mesures provisionals

1. Iniciat el procediment sancionador i sempre que 
s’acrediti l’existència d’un factor greu de pertorbació que 
pugui suposar una situació de risc per a la conservació 
d’una espècie, hàbitat o d’altres elements del patrimoni 
natural, la persona titular de la direcció general compe-
tent en matèria de medi natural, per mitjà d’una resolu-
ció motivada, pot requerir a l’òrgan competent la suspen-
sió de l’execució d’obres o activitats, o qualsevol altra 
mesura provisional que eviti la continuïtat o l’extensió 
del dany ambiental. Si aquest no ho fa en el termini que 
s’indiqui a la resolució, pot subsidiàriament adoptar la 
mesura.

2. Iniciat el procediment sancionador, la persona titular 
de la direcció general competent en matèria de medi na-
tural pot suspendre l’activitat cinegètica o de pesca con-
tinental de forma cautelar quan es detecti la presència de 
verí en forma d’esquers tòxics o en animals enverinats 
siguin domèstics o salvatges. Així mateix aquesta sus-
pensió cautelar pot estendre’s a un radi de 5 km com a 
mesura recuperadora del dany biològic o de prevenció 
de risc sanitari.

3. Les mesures provisionals poden ésser revocades o mo-
dificades, d’ofici o a instància de part, durant el procedi-
ment sancionador, i s’extingeixen en el moment que se 
n’adopta la resolució final, llevat que siguin imposades 
en qualitat de sanció. En aquest cas, la durada de la me-
sura provisional computa, si escau, als efectes del com-
pliment de la sanció.

Article 139. Reparació del dany causat  
i restauració

1. Sens perjudici de les responsabilitats penal o admi-
nistrativa, el responsable de la infracció ha d’adoptar les 
mesures necessàries per tal d’aconseguir la restauració 
del bé a l’estat previ del moment de produir-se el dany, en 
la forma i condició fixades per la normativa de responsa-
bilitat ambiental. Així mateix, està obligat a indemnitzar 
els danys i perjudicis que no puguin ser reparats, en els 
termes de la resolució corresponent.
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cament al Catàleg d’arbres i arbredes monumentals de 
Catalunya.

Sisena. Valoració de les espècies protegides

La valoració de les espècies protegides continua vigent 
fins que no s’aprovi el decret previst en aquesta Llei.

Setena. Adquisició de terrenys a les reserves 
naturals integrals

El Govern, en un termini màxim de cinc anys, ha d’ad-
quirir els terrenys inclosos a les reserves naturals inte-
grals.

Disposicions derogatòries

Primera

Es deroga la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais natu-
rals, excepte la disposició final primera.

Segona

Es deroguen els articles 9.2, 12.4, 26, 30, 31.2, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 44.3 apartats q), r), rbis) i ybis), 44.4 
apartats i) i j), 45.4, 45.5, 47.2, 48, i 51.1 a) del Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de protecció dels animals.

Disposicions finals

Primera. Les reserves naturals de fauna 
salvatge i les reserves naturals parcials

Les reserves naturals de fauna salvatge i les reserves 
naturals parcials declarades fins a la data d’entrada en 
vigor d’aquesta Llei es classifiquen en reserves naturals.

Segona. L’Agència de la Natura de Catalunya

El Govern ha d’aprovar, en el termini màxim d’un any 
des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, l’avantprojecte 
de llei de creació de l’Agència de la Natura de Catalunya, 
amb l’objectiu de modernitzar i fer més eficient l’admi-
nistració del medi natural i garantir l’aplicació dels ob-
jectius d’aquesta Llei.

Tercera. Règim especial dels parcs naturals 
del Massís del Montseny i de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac

La gestió dels parcs naturals del Massís del Montseny 
i de Sant Llorenç del Munt i l’Obac pot ser objecte de 
delegació de la Generalitat a la Diputació de Barcelona 
i a la Diputació de Girona en els seus respectius àmbits 
territorials.

Quarta. Règim especial del Conselh Generau 
d’Aran

El Conselh Generau d’Aran ha d’exercir les funcions en 
les matèries regulades en aquesta Llei d’acord amb la le-
gislació especial de la vall l’Aran.

Quarta. Llistat dels espais naturals protegits 
amb les categories d’espais protegits definides 
per la Unió Internacional per a la Conservació 
de la Natura (UICN)

El departament competent en matèria de medi ambient 
ha de publicar cada tres anys un llistat dels espais natu-
rals protegits declarats amb la seva equivalència amb les 
categories d’espais protegits definides per la Unió Inter-
nacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

Cinquena. Inventari dels centres que 
utilitzen recursos genètics i bioquímics

El departament competent en matèria de medi ambient, 
amb la col·laboració si s’escau dels departaments impli-
cats en la matèria, ha d’elaborar un inventari dels centres 
que utilitzen recursos genètics i bioquímics procedents 
d’espècies de la diversitat biològica pròpia de Catalunya.

Sisena. Mesures de fiscalitat ambiental

En el termini màxim de dos anys des de l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei, el Govern ha d’aprovar un avantpro-
jecte de llei que concreti les previsions de l’article 122.

Disposicions transitòries

Primera. Llista d’espècies protegides

Mentre no entri en vigor la Llista d’espècies protegides 
prevista en aquesta Llei, continua vigent el llistat d’es-
pècies protegides del Decret legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals.

Segona. Consell de Protecció de la Natura

Les funcions, composició i funcionament del Consell 
de Protecció de la Natura continuen vigents fins que no 
s’aprovin les normes de desenvolupament del Consell 
Social de la Natura i la Comissió Científica Assessora 
de la Natura.

Tercera. Correspondències dels plans vigents 
dels espais naturals protegits

En el termini d’un any des de l’aprovació d’aquesta Llei, 
s’ha d’adoptar i publicar al Diari oficial de la Generali-
tat de Catalunya la taula de correspondències dels plans 
vigents dels espais naturals protegits amb relació als ins-
truments de planificació que estableix aquesta Llei.

Quarta. Règim transitori d’aprovació 
d’instruments de planificació d’espais naturals 
protegits

Els instruments de planificació d’espais naturals prote-
gits en tramitació abans de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei no els és d’aplicació i continuen tramitant-se d’acord 
amb la normativa anterior.

Cinquena. L’Inventari dels arbres  
i les arbredes monumentals

Els arbres i arbredes declarats com a monumentals fins 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’incorporen automàti-
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Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor vint dies després de la seva 
publicació al Diari oficial de la Generalitat de Catalu-
nya.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2011

Dolors C amats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposició de llei de modificació dels arti-
cles 20, 21 i 22.1 del Decret legislatiu 4/2003, 
del 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal 
de Catalunya
Tram. 202-00040/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència

Reg. 10011 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Regla-
ment del Parlament, presenta la proposició de llei se-
güent: 

Proposició de llei de modificació dels articles 
20, 21 i 22.1 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya

Antecedents

– Articles 83, 92 i 160 de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol.

– Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comar-
cal de Catalunya.

– Sèrie de baròmetres d’opinió política registrats pel 
Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).

Exposició de motius

Un dels fenòmens sociològics més rellevants a Catalunya 
els últims anys ha estat el creixent allunyament de la ciu-
tadania respecte de l’activitat política i de les persones 
que s’hi dediquen, que ha repercutit molt negativament 
en el grau de valoració per part de la població de les 
institucions públiques democràtiques. Aquest fenomen, 
batejat pels mitjans de comunicació com a «desafecció» 
vers la política per part de la ciutadania, ha estat confir-
mat abastament per nombroses enquestes d’opinió, en-
tre d’altres les realitzades pel Centre d’Estudis d’Opinió 

Cinquena. Modificació del règim jurídic i la 
delimitació dels espais naturals protegits ja 
declarats

El règim jurídic i la delimitació dels espais naturals pro-
tegits declarats mitjançant una llei pot ser modificat mit-
jançant l’instrument jurídic que aquesta Llei preveu per a 
la categoria de protecció que correspongui.

Sisena. Paratge Natural d’Interès Nacional 
del Massís del Pedraforca

El Paratge Natural d’Interès Nacional del Massís del 
Pedraforca s’inclou a l’àmbit del Parc Natural del Cadí-
Moixeró, com a Monument Natural del Pedraforca.

Setena. Gestió d’espais de protecció en els 
plans territorials parcials

Els instruments i mecanismes de gestió previstos a la 
secció 3 del capítol 5 del títol IV també es poden aplicar 
als espais que tenen la màxima categoria de protecció en 
els plans territorials parcials.

Vuitena. Denominacions d’espais naturals 
protegits

1. El Parc Natural de la Serra del Montsant passa de de-
nominar-se Parc Natural de Montsant.

2. El Paratge Natural d’Interès Nacional de la Vall del 
Monestir de Poblet passa a denominar-se Monument Na-
tural del Bosc de Poblet.

Novena. Rompudes forestals

Es modifica l’article 23 de la Llei forestal de Catalunya, 
que passa a tenir la següent redacció: 

«23.1 En els terrenys forestals no catalogats es pot 
permetre la rompuda de terrenys forestals per a l’esta-
bliment d’activitats agro-pecuàries si es tracta de ter-
renys aptes tècnicament, inclosa la idoneïtat ambien-
tal, i econòmicament per a un aprofitament d’aquesta 
naturalesa.»

Desena. Parc Natural de l’Albera

Es classifica com a parc natural el Paratge Natural d’In-
terès Nacional del Vessant Sud del Massís de l’Albera, 
que inclou les reserves naturals parcials adjacents.

Onzena. Actualització dels imports de les 
sancions

Per decret del Govern es poden actualitzar els imports 
de les sancions pecuniàries establertes per aquesta 
Llei.

dotzena

Els preceptes que eventualment comportessin la realit-
zació de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Ge-
neralitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor 
de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pres-
supostari immediatament posterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.
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clau d’acostament de les institucions a la ciutadania, de 
regeneració democràtica i de superació de la ja referida 
«desafecció».

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Solida-
ritat Catalana per la Independència presenta la següent: 

Proposició de llei

Capítol II. Elecció del consell comarcal

Article 20. Fórmula electoral

20.1 Els consellers comarcals són elegits directament, 
en la mateixa jornada en la que tenen lloc les eleccions 
municipals, en districtes electorals uninominals, d’acord 
amb el barem següent: 

Municipis amb població de dret de fins a 20.000 habi-
tants: un districte electoral.

Municipis amb població de dret d’entre 20.001 i 50.000 
habitants: dos districtes electorals.

Municipis amb població de dret d’entre 50.001 i 100.000 
habitants: tres districtes electorals.

Municipis amb població de dret d’entre 100.001 i 
500.000 habitants: quatre districtes electorals.

Municipis amb població de dret de més de 500.000 habi-
tants: cinc districtes electorals.

20.2 Als efectes de l’elecció de consellers comarcals, els 
partits polítics i les coalicions que es constitueixin en 
cada municipi, en el mateix termini que s’estableixi per a 
les eleccions municipals que se celebrin simultàniament, 
presentaran, als districtes als que decideixin concórrer, 
una candidatura formada per un titular i un suplent, que 
substituirà el titular, cas que aquest resulti elegit, en cas 
de traspàs, incapacitat o renúncia.

20.3 El candidat titular de la candidatura que obtingui 
el major nombre de vots en cada districte resultarà elegit 
conseller comarcal.

En el cas que es produís un empat a vots, resultaria elegit 
el candidat de la candidatura que hagués obtingut més 
vots a les eleccions municipals al districte electoral cor-
responent. Si cap de les dues candidatures empatades a 
vots hagués concorregut a les eleccions municipals, la 
junta electoral procedirà la determinació de l’electe mit-
jançant un sorteig.

20.4 En el cas que s’esdevingui el traspàs, incapacitat o 
renúncia d’un conseller que hagués accedit al càrrec en 
la seva condició de suplent d’una candidatura, la seva va-
cant s’haurà de cobrir pel titular de la candidatura que 
seguís immediatament la guanyadora en nombre de vots.

20.5 Les successives substitucions i els eventuals empats 
es resoldran segons el que determinen els apartats 2, 3 i 
4 d’aquest article.

En el cas que no hi hagi la possibilitat de cobrir una va-
cant de conseller d’acord amb el procediment descrit, el 
Ple de l’Ajuntament del municipi afectat haurà d’elegir 
per al càrrec un dels seus membres.

(CEO), organisme de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya.

L’existència d’administracions públiques regides per 
càrrecs electes «de segon nivell», això és, no elegits 
directament per la ciutadania (regidors, diputats) o per 
aquests últims (alcaldes, presidents dels executius o dels 
parlaments) conformen unes institucions (al nostre país, 
fonamentalment, els consells comarcals i les diputacions 
provincials, que han de ser substituïdes nominalment per 
les vegueries) que es caracteritzen per la seva opacitat 
i pel desconeixement profund de les seves atribucions i 
actuacions per part de la ciutadania, cosa que contribu-
eix notablement a crear una sensació de falta de control 
democràtic i genera un profund recel entre la ciutadania. 
No debades, la fórmula d’elecció dels components dels 
seus òrgans de govern situa la decisió del nomenament 
exclusivament en l’àmbit de la cúpula de les forces po-
lítiques.

La qualitat de la democràcia representativa s’incrementa 
en aprofundir els mecanismes de participació de la ciu-
tadania en les institucions. De manera molt destacada, 
l’elecció directa dels representants dels ciutadans en to-
tes elles és un objectiu essencial per a tot sistema demo-
cràtic que vulgui ser digne d’aquest nom.

L’organització comarcal de Catalunya va ser introduïda 
per la Llei 6/1987, de 4 d’abril, en el marc de les ano-
menades LOT (lleis d’ordenació territorial). La fórmula 
electoral per a la designació dels consellers comarcals 
(tant la que va ser establerta originalment per la llei es-
mentada com la introduïda per la Llei 8/2003, de 5 de 
maig) configura unes institucions amb electes designats 
per les forces polítiques a partir d’unes fórmules que 
ponderen el nombre de vots i el de regidors de cada can-
didatura a la comarca respectiva.

L’objectiu d’aquesta modificació legal és el canvi de la 
fórmula electoral i de la designació dels membres dels 
consells comarcals per una d’elecció directa dels con-
sellers per part de la ciutadania, per tal d’acostar els 
consells comarcals a la població, tot permetent que els 
ciutadans de cada comarca triïn lliurement els seus re-
presentants a l’ens comarcal.

Sense entrar en el debat sobre el paper dels consells en el 
marc de l’organització territorial de Catalunya, que que-
da fora de l’àmbit d’aquesta modificació legal, la fórmula 
electoral que s’estableix preserva el caràcter d’institució 
supralocal dedicada fonamentalment a la prestació de 
serveis als municipis (i no de «govern comarcal» prò-
piament dit) que tenen els consells comarcals. Per això 
els districtes electorals no guarden proporció exacta amb 
la població de cada municipi (tot i la ponderació a favor 
dels municipis més grans), i sí que asseguren la represen-
tació de tots els municipis als consells comarcals.

Però la novetat més important d’aquesta modificació és 
la introducció per primera vegada al nostre país d’un 
sistema d’elecció a partir de districtes electorals unino-
minals, que garanteixin l’elecció directa de cadascun 
dels consellers per part dels ciutadans, facilitant-los el 
coneixement del seu representant al consell comarcal i 
l’avaluació de la gestió. Aquest sistema electoral, inèdit, 
com s’ha dit, al nostre país, i propi d’algunes de les de-
mocràcies més avançades, ha de constituir un element 
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Proposició de llei de modificació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, sobre el 
sistema d’elecció dels consells de vegueria
Tram. 202-00041/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 10013 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Regla-
ment del Parlament, presenta la proposició de llei se-
güent: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 
30/2010, de 3 d’agost, de vegueries, sobre el 
sistema d’elecció dels consells de vegueria

Antecedents

– Articles 83, 90, 91 i 160 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol.

– Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries.

– Sèrie de baròmetres d’opinió política registrats pel 
Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).

Exposició de motius

Un dels fenòmens sociològics més rellevants a Catalunya 
els últims anys ha estat el creixent allunyament de la ciu-
tadania respecte de l’activitat política i de les persones 
que s’hi dediquen, que ha repercutit molt negativament 
en el grau de valoració per part de la població de les 
institucions públiques democràtiques. Aquest fenomen, 
batejat pels mitjans de comunicació com a «desafecció» 
vers la política per part de la ciutadania, ha estat confir-
mat abastament per nombroses enquestes d’opinió, en-
tre d’altres les realitzades pel Centre d’Estudis d’Opinió 
(CEO), organisme de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya.

L’existència d’administracions públiques regides per 
càrrecs electes «de segon nivell», això és, no elegits 
directament per la ciutadania (regidors, diputats) o per 
aquests últims (alcaldes, presidents dels executius o dels 
parlaments) conformen unes institucions (al nostre país, 
fonamentalment, els consells comarcals i les diputacions 
provincials, que han de ser substituïdes nominalment per 
les vegueries) que es caracteritzen per la seva opacitat 
i pel desconeixement profund de les seves atribucions i 
actuacions per part de la ciutadania, cosa que contribu-
eix notablement a crear una sensació de falta de control 
democràtic i genera un profund recel entre la ciutadania. 
No debades, la fórmula d’elecció dels components dels 

20.6 A requeriment del departament de la Generalitat 
encarregat de les relacions amb els ens locals, els plens 
dels ajuntaments de municipis de 20.001 habitants en en-
davant hauran d’elaborar una proposta de limitació dels 
districtes electorals previstos en l’apartat 1 d’aquest ar-
ticle.

Els diversos districtes dintre d’un mateix municipi hau-
ran de tenir continuïtat territorial, i la seva població no 
podrà divergir en més d’un 5% del quocient que resulti 
de dividir la població del municipi entre el nombre de 
districtes que li corresponguin.

Els districtes electorals seran aprovats per Decret del go-
vern de la Generalitat abans de la convocatòria de les 
eleccions, i tindran validesa indefinida, tot i que s’hau-
ran de modificar quan els canvis poblacionals impliquin 
l’incompliment del criteri fixat en el paràgraf anterior. 
També podran ser modificats a proposta del ple de l’ajun-
tament, o d’ofici per part del govern de la Generalitat.

Article 21. Proclamació de resultats

Un cop efectuada l’elecció, la junta electoral proclama 
els membres del consell comarcal electes i els suplents, 
lliura les credencials corresponents i tramet al consell 
comarcal la certificació acreditativa dels electes i dels 
suplents, en el termini de quinze dies hàbils.

Article 22. Constitució del consell

22.1 El consell comarcal es constitueix en sessió pública 
a la capital de la comarca el vint-i-cinquè dia hàbil pos-
terior a la celebració de les eleccions, llevat que s’hagués 
presentat contenciós-electoral, cas en el qual es constitu-
eix el quaranta-cinquè dia hàbil posterior a les eleccions.

La sessió constitutiva, reunida per a elegir el president 
entre els membres que componen el consell comarcal, és 
presidida per una mesa d’edat, integrada pel conseller de 
més edat i pel de menys edat presents en l’acte, i hi actua 
com a secretari el de la corporació comarcal.

Disposició transitòria

La present llei entrarà en vigor el dia primer de gener de 
l’any 2012.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI
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Proposició de llei

– Modificació del capítol IV, que passaria a denomi-
nar-se «Sistema d’elecció i constitució del consell de ve-
gueria».

– Nova redacció dels articles 26 i 27: 

Article 26. Sistema electoral

26.1 Els consellers de vegueria són elegits directament, 
en la mateixa jornada en la que tenen lloc les eleccions 
municipals, en districtes electorals uninominals.

26.1.a) El nombre de consellers de vegueria es determina 
d’acord amb les persones empadronades en cada vegue-
ria, d’acord amb l’escalat següent: 

– Fins a 200.000 habitants: 11 consellers de vegueria

– De 200.001 a 500.000 habitants: 13 consellers de ve-
gueria

– De 500.001 a 1.500.000 habitants: 15 consellers de ve-
gueria

– D’1.500.001 habitants en endavant: 25 consellers de 
vegueria

26.1.b) Els districtes electorals existents a cadascuna 
de les comarques de la vegueria es reparteixen propor-
cionalment en funció de la població de cada comarca 
d’acord amb els criteris següents: 

– Cada comarca ha de tenir, com a mínim, un districte 
electoral.

– Cap comarca pot comptar amb més de les tres cinque-
nes parts de districtes electorals de la vegueria.

– Les fraccions iguals o superiors a 0,50 que resultin del 
repartiment es corregeixen per excés, i les inferiors per 
defecte.

– Si com a conseqüència de les operacions anteriors re-
sultés un nombre de districtes electorals que no coincidís, 
per excés, amb el nombre de consellers de vegueria que 
corresponguin segons l’escalat de l’apartat 1.a) d’aquest 
article, es restarà el nombre necessari a les comarques 
que tinguin el menor nombre d’habitants per districte.

Si no coincidís per defecte, s’augmentarà el nombre ne-
cessari a les comarques que tinguin un major nombre 
d’habitants per districte.

26.2 Als efectes de l’elecció de consellers de vegueria, 
els partits polítics i les coalicions que es constitueixin 
en els diferents municipis de cada comarca, en el mateix 
termini que s’estableixi per a les eleccions municipals 
que se celebrin simultàniament, presentaran, als distric-
tes als que decideixin concórrer, una candidatura forma-
da per un titular i un suplent, que substituirà el titular, 
cas que aquest resulti elegit, en cas de traspàs, incapaci-
tat o renúncia.

26.3 El candidat titular de la candidatura que obtingui 
el major nombre de vots en cada districte resultarà elegit 
conseller de vegueria.

En el cas que es produís un empat a vots, resultaria elegit 
el candidat de la candidatura que hagués obtingut més 
vots a les eleccions municipals al districte electoral cor-

seus òrgans de govern situa la decisió del nomenament 
exclusivament en l’àmbit de la cúpula de les forces po-
lítiques.

La qualitat de la democràcia representativa s’incrementa 
en aprofundir els mecanismes de participació de la ciu-
tadania en les institucions. De manera molt destacada, 
l’elecció directa dels representants dels ciutadans en to-
tes elles és un objectiu essencial per a tot sistema demo-
cràtic que vulgui ser digne d’aquest nom.

L’objectiu d’aquesta modificació legal és la introducció 
d’una fórmula electoral d’elecció directa dels consellers 
de vegueria, mitjançant un sistema d’elecció a partir de 
districtes electorals uninominals, que garanteixin l’elec-
ció directa de cadascun dels consellers per part dels ciu-
tadans, facilitant-los el coneixement del seu representant 
al consell de vegueria i l’avaluació de la gestió. Aquest 
sistema electoral, inèdit al nostre país i propi d’algunes 
de les democràcies més avançades, ha de constituir un 
element clau d’acostament de les institucions a la ciuta-
dania, de regeneració democràtica i de superació de la ja 
referida «desafecció».

La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, es limita, 
pel que fa al sistema d’elecció dels consells de vegueria, 
a remetre’s, mitjançant la seva disposició addicional ter-
cera, a la «legislació electoral vigent, un cop efectuada, 
si escau, la corresponent modificació de la legislació en 
matèria de règim electoral general». No fa cap regulació 
completa, doncs, d’un dels elements principals del règim 
jurídic de les institucions democràtiques: el sistema per 
a la seva elecció.

L’article 160.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(EAC) atorga a la Generalitat la competència exclusiva 
en matèria de règim electoral dels ens locals que crea, 
a excepció dels que són garantits constitucionalment. 
En aquest sentit, l’article 91.4 de l’EAC estableix que la 
creació de les vegueries s’ha de dur a terme mitjançant 
una llei del Parlament, però, en tant que els consells de 
vegueria substitueixen les diputacions (art. 91.3 EAC), 
i que aquestes són reconegudes com a òrgan de govern 
i d’administració autònoma de les províncies per l’arti-
cle 141.2 de la Constitució Espanyola (CE), el seu règim 
electoral haurà de ser regulat per la legislació de l’Estat. 
Així ho afirma explícitament la Sentència del Tribunal 
Constitucional 31/2010, sobre l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, en el seu Fonament Jurídic 41.

Aquesta manca de competència no exclou, tanmateix, 
que no es pugui utilitzar el mecanisme de la transferèn-
cia o delegació de facultats de titularitat estatal previst 
per l’article 150.2 de la CE. En conseqüència, l’efecti-
vitat de la implantació del sistema electoral propi dels 
consells de vegueria requerirà la transferència d’aquesta 
facultat per part de l’Estat, per la qual cosa caldrà que el 
Parlament de Catalunya presenti davant les Corts Gene-
rals una iniciativa legislativa de modificació de la Llei 
Orgànica del règim electoral general (LOREG), que ex-
clogui les vegueries del sistema d’elecció dels diputats 
provincials que preveu al seu Títol V i que, alhora, trans-
fereixi a la Generalitat la corresponent facultat.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Solida-
ritat Catalana per la Independència presenta la següent: 
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Proposició de llei de protecció civil de Ca-
talunya
Tram. 202-00042/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds -  
Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10051 i 10809 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposició de llei següent de protecció civil 
de Catalunya acompanyada de la documentació següent: 

– La memòria justificativa per expressar els antecedents 
necessaris per a poder pronunciar-se.

– L’exposició de motius.

– El text articulat.

– Annex.

Memòria justificativa

En data 29 de maig de 1997 es publicava al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, la Llei 4/1997, de 20 de 
maig de protecció civil de Catalunya. Aquesta Llei es va 
aprovar amb un sostre competencial molt concret, do-
nada la manca de referència específica de la matèria de 
la protecció civil tant en la Constitució com en l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya de l’any 1978, establint-se així 
els seus límits a través de la doctrina del Tribunal Cons-
titucional. Concretament aquesta matèria ha estat defini-
da pel Tribunal Constitucional com un conjunt d’accions 
adreçades a evitar, reduir o corregir els danys causats 
a persones i béns per tota classe de mitjans d’agressió i 
pels elements naturals o extraordinaris en temps de pau, 
quan l’amplitud i la gravetat de llurs efectes els fa assolir 
el caràcter de calamitat pública. Accions que, per tal de 
dur-les a terme amb eficiència i eficàcia, és necessari que 
es regeixi pels principis de solidaritat en l’assumpció de 
risc i danys, la responsabilitat pública i l’autoprotecció, 
la proximitat i immediatesa de l’acció pública i la inte-
gració de plans i recursos.

Aquest marc competencial ha estat vigent fins a l’any 
2006, moment en que amb l’aprovació del nou Estatut 
d’Autonomia s’estableixen nous títols competencials en 
la matèria. Així és que en l’article 132 del text estatutari 
atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència 
exclusiva en la matèria de protecció civil, que inclou en 
tot cas la regulació, la planificació i l’execució de mesu-
res relatives a les emergències i la seguretat civil, que 
inclouen el servei de prevenció i extinció d’incendis, sens 
perjudici de les facultats dels govern locals en aquesta 
matèria, respectant el que estableixi l’Estat en l’exercici 
de les seves competències en matèria de seguretat pú-
blica.

En aquesta mateixa línia, aquest precepte estatutari es-
tableix que la Generalitat, en els casos relatius a emer-

responent. Si cap de les dues candidatures empatades a 
vots hagués concorregut a les eleccions municipals, la 
junta electoral procedirà la determinació de l’electe mit-
jançant un sorteig.

26.4 En el cas que s’esdevingui el traspàs, incapacitat o 
renúncia d’un conseller que hagués accedit al càrrec en 
la seva condició de suplent d’una candidatura, la seva va-
cant s’haurà de cobrir pel titular de la candidatura que 
seguís immediatament la guanyadora en nombre de vots.

26.5 Les successives substitucions i els eventuals empats 
es resoldran segons el que determinen els apartats 2, 3 i 
4 d’aquest article.

En el cas que no hi hagi la possibilitat de cobrir una va-
cant de conseller d’acord amb el procediment descrit, el 
Ple del Consell Comarcal de la comarca afectada haurà 
d’elegir per al càrrec un dels seus membres.

26.6 A requeriment del departament de la Generalitat 
competent en matèria d’administració local, els plens 
dels consells comarcals hauran d’elaborar una propos-
ta de delimitació dels districtes electorals previstos en 
l’apartat 1 d’aquest article. El govern de la Generalitat 
els validarà i els trametrà al Parlament per a la seva apro-
vació.

Els diversos districtes dintre d’una mateixa comarca 
hauran de tenir continuïtat territorial i evitar la divisió 
dels municipis de fins a 20.000 habitants en més d’un 
districte, i la seva població no podrà divergir en més d’un 
5% del quocient que resulti de dividir la població de la 
comarca entre el nombre de districtes que li correspon-
guin, llevat que fos necessari per evitar la divisió dels 
municipis de fins a 20.000 habitants.

Els districtes electorals seran aprovats per Resolució del 
Parlament abans de la convocatòria de les eleccions, i 
tindran validesa indefinida, tot i que s’hauran de mo-
dificar quan els canvis poblacionals impliquin l’incom-
pliment del criteri fixat en el paràgraf anterior. També 
podran ser modificats a proposta del Ple del Consell co-
marcal, del Consell Executiu de la Generalitat, o d’ofici 
per part del Parlament.

Article 27. Proclamació de resultats

Un cop efectuada l’elecció, la junta electoral proclama 
els membres del Consell de vegueria electes i els su-
plents, lliura les credencials corresponents i tramet al 
consell de vegueria la certificació acreditativa dels elec-
tes i dels suplents, en el termini de quinze dies hàbils.

Disposició transitòria

La present llei entrarà en vigor el dia primer de gener de 
l’any 2012.

Disposició addicional Tercera 

Queda derogada

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI
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integració, corresponsabilitat i complementarietat entre 
autoritats. Aquest és un capítol rellevant a l’hora d’en-
tendre i interpretar correctament la resta dels preceptes 
d’aquesta norma.

El capítol segon del Títol 1 concreta també les matèries 
objecte d’aquesta Llei d’acord amb l’Estatut d’Autono-
mia, perfilant ja el contingut de com es realitza aquesta 
execució en matèria de salvament marítim i participació 
en matèria de seguretat nuclear per part de la Generalitat 
de Catalunya.

El Títol 1 preveu els drets, deures i obligacions relatius 
a la protecció civil. Entre els drets trobem matèries, que 
inclouen una visió multicultural, tant importants com 
ara la informació i la col·laboració, temes cabdals en par-
lar de l’autoprotecció. A més inclou una sèrie de possibi-
litats d’intervenció, obligacions i prestacions que poden 
resultar útils en situacions d’activació de plans, respec-
tant, evidentment, els drets constitucionals i estatutaris.

El Títol 3 dóna resposta al necessari encaix que ha 
d’existir entre les diferents administracions i òrgans ad-
ministratius, per tal que el sistema de protecció civil for-
mi un grup harmònic. S’estableix amb precisió la distri-
bució de les responsabilitat públiques en aquesta matèria 
sense que hi hagi una ruptura amb les competències i 
responsabilitats que ja tenien fins aquest moment les ad-
ministracions i els organismes administratius existents.

En aquesta línia el paper de la Generalitat de Catalunya 
es centra en tres funcions fonamentals: la intervenció en 
emergències d’àmbit supralocal, les funcions de previsió 
i prevenció dels riscos de protecció civil i la superior co-
ordinació de la protecció civil. Per desenvolupar aques-
tes funcions es preveu el desenvolupament reglamentari 
de la Llei, l’existència d’un personal especialitzat i propi 
de protecció civil i impulsar la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya, tot dotant-la d’un caràcter més dinà-
mic i participatiu.

Els municipis, com a entitat bàsica de la protecció civil 
catalana, mantenen la responsabilitat de prestar serveis 
primaris de protecció civil, tant a nivell de planificació 
com d’implantació, amb l’afegit que, per determinats 
municipis, s’hagin de prestar uns serveis suplementaris 
degut a la seva població o a algun risc concret que els 
facin més vulnerables.

Els consells comarcals exerceixen funcions de gestió, 
informació, difusió, impuls, col·laboració, coordinació i 
suplència en matèria de la protecció civil municipal, sen-
se perjudici de les funcions d’autoritat que corresponen 
als alcaldes i a les alcaldesses. Es fa un esment especial 
a les competències d’«Era Valh d’Aran» d’acord amb la 
seva nova llei de règim especial.

A continuació s’estableix un llistat d’autoritats i òrgans 
de protecció civil, amb les atribucions que corresponen 
a cadascun dels òrgans o administracions amb funcions 
de protecció civil, entre els que cal destacar el Centre 
de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya, com a òrgan 
col·legiat de caràcter consultiu i homologador superior en 
aquesta matèria, habilitada per crear els grups de treball 
tècnicament especialitzats que tingui per necessaris.

gències i protecció civil d’abast superior a Catalunya, 
ha de promoure mecanismes de col·laboració amb altres 
comunitats autònomes i amb l’Estat, que li correspon la 
competència executiva en matèria de salvament marítim, 
en els termes que determini la legislació de l’Estat, així 
com la Generalitat participa en l’execució en matèria de 
seguretat nuclear, en els termes que siguin acordats en 
els convenis subscrits a aquest efecte i, si s’escau, en les 
lleis.

Junt amb aquestes competències estatutàries de la Ge-
neralitat de Catalunya cal tenir en compte també que 
l’article 84 de l’Estatut atribueix als governs locals de 
Catalunya la competència pròpia en protecció civil, en 
els termes que determinin les lleis.

D’altra banda, en data 15 d’abril de 2003 es va publicar 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 
4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya. L’objecte d’aquesta Llei és l’orde-
nació de les competències de la Generalitat en matèria 
de seguretat pública, especialment les de policia, i la 
seva integració amb les de protecció civil, trànsit, joc i 
espectacles i seguretat privada, en un sistema general 
propi de Catalunya, participat per les altres administra-
cions amb competències en aquesta matèria.

En aquest sistema integral de la seguretat pública de 
Catalunya, el Parlament de Catalunya anirà aprovant les 
diferents lleis dels sectors relacionats per tal de comple-
tar aquest sistema integral de Catalunya, com ja ha fet 
amb la Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya i com 
farà ara amb aquesta nova Llei de la protecció civil de 
Catalunya.

Aquesta Llei, doncs, té per finalitat adaptar aquest nou 
marc estatutari al marc legal en matèria de la protecció 
civil dins aquests sistema de seguretat pública de Catalu-
nya, afegint també l’experiència obtinguda des de l’apro-
vació de la Llei 4/1997, de 20 de maig de protecció civil 
de Catalunya. Aquesta Llei ha d’impulsar i reforçar un 
sistema integral per a la prestació del servei de protec-
ció civil en termes de planificació, eficiència, eficàcia i 
rendibilitat de mitjans. Però, a més, cal acollir de forma 
coordinada, les competències que el mateix Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya reconeix a l’Administració local 
així com també totes aquelles altres parcel·les dels de-
més òrgans i serveis de l’Administració Pública que, de 
forma indirecte, resulten parts implicades en un supòsit 
d’emergència.

Exposició de motius 

Aquesta norma s’estructura en 132 articles, 6 títols, 6 
disposicions addicionals, 3 transitòries i 3 finals.

El capítol primer del Títol 1 està dedicat a determinar 
l’àmbit d’aplicació de la Llei, els conceptes que s’em-
pren al llarg d’aquesta Llei i el seu significat, així com 
els principis inspiradors en la que s’ha de dur a terme 
la prestació dels servei de protecció civil de Catalunya. 
Principis com ara la solidaritat en l’assumpció de riscos 
i danys; autoprotecció de les persones i responsabilitat 
pública, proporcionalitat, transparència, informació als 
ciutadans i multiculturitat, universalitat, qualitat, eficà-
cia, celeritat i eficiència de l’acció pública, proximitat i 
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de Protecció Civil amb la determinació de noves localit-
zacions territorials amb especials circumstàncies.

La prevenció, en especial en la regulació dels usos del 
sòl. Tracta de posar l’urbanisme al servei de la protecció 
civil, amb la creença de que els plans urbanístics han de 
tenir en compte els possibles riscos, de manera que les 
noves edificacions, i per tant la seva ubicació, sempre 
tingui en compte la gestionabilitat del risc.

La formació, tant escolar, com universitària i del perso-
nal al servei de la protecció civil. Figura cabdal que pre-
tén un cert nivell de coneixement, i actualització, per a 
gran part de la societat, així com una especialització tèc-
nica dels recursos humans destinats a la Protecció Civil.

El capítol segon d’aquest Títol 4 tracta la planificació 
com un dels nuclis essencials de l’acció pública en ma-
tèria de protecció civil; així l’adequada planificació de 
l’activació dels plans, la millora dels sistemes d’alar-
ma i la generalització de les comunicacions en xarxa 
d’aquests pren especial importància per assolir l’eficàcia, 
eficiència, rendibilització i coordinació necessària entre 
les autoritats i serveis actuants en la protecció civil.

La Llei contempla a aquests efectes tres tipus de plans: 
els Plans territorials (PROCICAT, plans bàsics munici-
pals i Plans d’Assistència i Suport comarcals), els Plans 
Especials o Específics (per riscos determinats) i els 
Plans d’Autoprotecció. Els plans han d’elaborar-se con-
forme a una estructura homogènia, d’aquí que es dispo-
si d’un contingut mínim, essent el PROCICAT el marc 
organitzatiu general dels d’àmbit territorial inferior. 
Quant a aquests poden ser municipals (bàsics, d’actuació 
i específics) o supramunicipals (especials, com els actu-
als SISMICAT, INFOCAT, CAMCAT, PLASEQCAT, 
INUNCAT,).

Aquests plans han de contar amb unes infraestructures 
i recursos suficients per a l’aplicació de les seves previ-
sions, ja siguin aquests públics (de la mateixa o distin-
tes administracions) o privats. D’aquí l’elaboració d’un 
catàleg d’activitats susceptibles de generar greus riscos 
col·lectius, de catàstrofe o de calamitat pública i també 
dels centres i instal·lacions, públics o privats, que poden 
resultar afectats, els quals són prèviament detectats per 
tal de prevenir-los i actuar amb eficàcia en el moment 
que esdevenen un perill real per a la població i el medi 
ambient. D’aquesta manera es generen nous sistemes que 
donin els paràmetres adequats per a la previsió de futurs 
riscos, i es preveuen els mitjans que han de donar respos-
ta immediata a qualsevol emergència.

L’activació d’aquests plans, a més, pot anar acompanya-
da d’unes mesures d’intervenció, amb una supervisió i 
direcció de les operacions necessàries per a la execució 
del mateixos que facin gestionable l’emergència i acon-
segueixi els mínims danys possibles en el menor temps 
necessari. Així mateix, calen unes accions de recupera-
ció que prevegin el necessari restabliment de certa nor-
malitat, per tal que, un cop produïda l’emergència els 
serveis essencials afectats quedin restablerts en el ter-
mini més curt possible. A aquests efectes es preveu que 
els poders públics han de fer tot el necessari per tal de 
restaurar la normalitat social, fent una avaluació a poste-
riori de la intervenció.

El següent punt que tracta aquesta Llei són els serveis, 
públics i privats, de protecció civil, fent un esment espe-
cial al Servei de la Protecció Civil de Catalunya, format 
pel personal tècnic en aquesta matèria, amb unes funci-
ons especials, com ara les d’anàlisi, avaluació, inspecto-
res, però també amb una dedicació especial a l’hora de 
realitzar les funcions necessàries del seu lloc de treball, 
com ara les guàrdies localitzables i presencials que els 
dota d’unes particularitat que els diferencia de la resta 
de personal del Cos General d’Administració i les fa més 
properes a altres cossos com els de Bombers, Mossos i 
Agents Rurals, col·lectius que d’altre banda, ja presten 
serveis al CECAT i, en qualsevol cas, posseeixen funci-
ons de protecció civil.

Finalitza aquest apartat amb els voluntaris de Protecció 
Civil i les seves associacions, donant un caire diferent al 
que existeix en la realitat amb aquest col·lectiu, de for-
ma que no es solapin les funcions del personal propi de 
l’Administració de la Generalitat o dels ens locals amb 
aquest col·lectiu. En qualsevol cas, s’haurà de desenvolu-
par per via reglamentària o bé modificar els reglaments 
que sobre aquest tema ja existeixen.

El capítol cinquè del Títol 3, dedicat a les relacions entre 
les administracions, les autoritats, els òrgans i els serveis 
de protecció civil, tracta d’encabir les relacions de la di-
versitat d’administracions i òrgans en aquesta estructura 
integrada, basada en el deure de col·laboració recíproca 
i amb lleialtat institucional. En primer lloc es dibuixa 
clarament quines són les competències de les diferents 
Administracions (Generalitat, municipal i comarcal). En 
segon s’identifiquen les autoritats de la protecció civil, 
amb la novetat del Síndic d’Aran, a més d’alcaldes, de la 
persona titular del departament competent en matèria de 
protecció civil i del Govern de la Generalitat,

Aquest nou sistema per la prestació del servei de protec-
ció civil reforça les estructures de l’Administració de la 
Generalitat per tal de donar cabuda, d’una forma coordi-
nada i en règim de cooperació recíproca, a totes les au-
toritats, serveis i administracions implicades davant una 
emergència. En aquest nou marc de coordinació i coo-
peració entre tots els implicats en matèria de protecció 
civil, s’emfatitza la corresponsabilitat, fent més eficients 
i eficaços els recursos dels que ja disposen aquests, amb 
la generació de noves dinàmiques en la utilització dels 
recursos tant materials com personals.

El Títol 4, sobre els instruments de Protecció Civil dona 
una especial importància a tres punts: El Mapa de Pro-
tecció Civil entès com a document que assenyala, des-
criu, qualifica i localitza en el territori els diversos ele-
ments de risc col·lectiu greu que concorren a cada indret, 
tant des del punt de vista de la planificació i la gestió 
d’emergències, com de regulació i control dels usos del 
sòl. Neix amb la visió de donar resposta a les noves con-
juntures de risc en el nostre territori, amb orígens tan 
diferents com ara l’increment del parc mòbil i l’augment 
del número de carreteres; la complexitat de les empre-
ses amb riscos més elevats de determinades matèries i 
noves tecnologies; l’increment de la xarxa de comuni-
cacions; l’increment poblacional o períodes de sequera 
i el canvi climàtic. Tot aquest conglomerat de situacions 
comporten nous enclavaments de risc que fan necessari 
replantejar els elements necessaris per elaborar el Mapa 
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4. Aquesta Llei és aplicable sens perjudici de les altres 
normes sectorials que regulen el risc i la seguretat en 
relació amb matèries que formen part de l’objecte o de 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma.

Article 2. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei i de la normativa que la desen-
volupa, s’entén per: 

1. Afectació col·lectiva: Quan el nombre de persones 
afectades, realment o potencialment, per una situació de 
risc és plural i indeterminat.

2. Alarma social: Qualsevol situació percebuda per la 
població com una amenaça específica i greu de caràcter 
col·lectiu.

3. Amenaça: Un fet o un fenomen fortuït o intencionat 
que pot produir un dany.

4. Anàlisi de risc: La determinació quantitativa o quali-
tativa del risc. Per a l’anàlisi dels riscos cal conèixer la 
perillositat, la vulnerabilitat i l’exposició; si es coneixen 
els escenaris accidentals i les conseqüències d’aquests 
escenaris, segons la seva probabilitat, es pot calcular el 
risc.

5. Autoprotecció: Les accions i mesures que tenen per 
objectiu prevenir i controlar els riscos sobre les perso-
nes i els béns i donar resposta adient a les possibles si-
tuacions d’emergència, així com garantir la integració 
d’aquestes actuacions amb el sistema públic de protecció 
civil.

6. Avaluació del risc: Comparació, a través de l’anàlisi 
del risc, entre un nivell de risc determinat i els nivells 
d’acceptabilitat del risc.

7. Calamitat pública: Catàstrofe en la que hi ha una afec-
tació generalitzada a la població.

8. Catàstrofe: Emergència que per la seva gravetat gene-
ra una desproporció entre les necessitats d’atenció ocasi-
onades pels danys produïts o factibles i les possibilitats 
del sistema per resoldre-les, exigint mitjans extraordina-
ris per atendre-les.

9. Coordinació: Establiment dels fins, de la metodolo-
gia, dels procediments o dels criteris d’intervenció que 
faciliten que les actuacions d’òrgans o d’administracions 
diferents es produeixin de forma ordenada i congruent, 
sense perjudici de les competències i de les responsabi-
litats respectives.

10. Element vulnerable: Qualsevol element (construcció, 
instal·lació, servei, persona o persones, medi) que, un cop 
exposat a un nivell de perill concret, és susceptible in-
trínsecament de patir danys.

11. Emergència: Situació de risc col·lectiu greu, catàstro-
fe o calamitat pública, en la que la vida o la integritat fí-
sica de les persones, els béns o el medi ambient pateixen 
danys reals o potencials, de manera que s’exigeix l’adop-
ció immediata de mesures per evitar el risc, per minimit-
zar els danys o per atendre les persones i béns afectats.

12. Emergència no catastròfica: Situació en la que, sense 
suposar risc col·lectiu greu, catàstrofe o calamitat públi-
ca, es produeix una afectació d’elements vulnerables que 

El Títol 5, que tracta del finançament, referma el grava-
men de protecció civil que serà meritat per les activitats, 
equipaments, centres i instal·lacions de titularitat privada 
definits a la Llei que siguin generadors de riscs. Aquesta 
revisió implicarà un finançament per a les actuacions de 
previsió, prevenció, planificació i informació a les quals 
està subjecte aquest gravamen, obtenint recursos per a la 
implantació dels objectius fixats a la Llei.

Així mateix es crea el Fons de Protecció Civil amb el 
producte del gravamen esmentat i altres aportacions, pú-
bliques i privades, amb la voluntat de distribució entre 
la Generalitat i els ens locals, d’acord amb els serveis 
prestats per aquestes entitats i les obligacions assumides 
derivades de l’aplicació d’aquesta Llei.

Una de les novetats importants la trobem al Títol 6 amb 
un règim d’inspeccions que obligarà a mantenir en òp-
times condicions els serveis i recursos afectats pels 
plans, inclosos els d’autoprotecció. Es preveu un règim 
de controls i d’inspeccions d’activitats, instal·lacions, 
edificis, establiments i centres generadors de riscs, que 
va acompanyat d’un règim sancionador basat en les san-
cions que ja existien a la Llei 4/1997, però amb la inclu-
sió de nous tipus en funció de les noves previsions que 
efectua aquesta Llei. Per últim, s’estableixen els òrgans 
competents segons la gravetat de la sanció, la possibilitat 
d’establir mesures cautelars o provisionals i la responsa-
bilitat per danys i perjudicis.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposició de llei

Títol 1. Disposicions generals

Capítol 1. Objectes i finalitats

Article 1. Objecte

1. Aquesta Llei regula la protecció civil de Catalunya, 
entesa com el servei públic essencial de gestió del risc 
col·lectiu que integra el conjunt d’accions adreçades a 
evitar, reduir o corregir els danys causats a persones, 
béns i medi ambient per tota classe de perills o d’ame-
naces d’origen natural, tecnològic o antròpic en temps 
de pau, quan l’amplitud o la gravetat de llurs efectes, po-
tencials o efectius, els fa assolir el caràcter d’afectació 
col·lectiva, de catàstrofe o de calamitat pública.

2. També forma part de la protecció civil la gestió del 
sistema general d’avisos i alarmes i la coordinació dels 
mitjans operatius per atendre qualsevol tipus de situa-
ció d’urgència o d’emergència, sempre que es requereixi 
l’actuació de serveis diversos.

3. Aquesta Llei es dicta en exercici de la competència 
exclusiva que l’article 132 de l’Estatut d’autonomia atri-
bueix a la Generalitat de Catalunya per regular, plani-
ficar i executar les mesures relatives a les emergències 
i a la seguretat civil, per dirigir i coordinar els serveis 
de protecció civil, per exercir les funcions executives en 
matèria de salvament marítim i per participar en l’execu-
ció de la seguretat nuclear.
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es poden establir abans de què es produeixi la incidència 
o emergència, com a conseqüència de l’anàlisi de risc o 
després de l’emergència, a partir de l’experiència adqui-
rida.

23. Pública concurrència: Qualsevol situació que supo-
sa o pot suposar la presència d’un nombre més o menys 
elevat de persones en un àmbit d’espai obert al públic i 
temps delimitat concret, especialment quan aquest àmbit 
pot estar exposat al risc o el pot generar.

24. Referent: El servei o cos que, en un tipus determinat 
de situació, estableix i fixa l’estratègia i dirimeix even-
tuals discrepàncies entre els diversos serveis i cossos 
operatius.

25. Risc: Eventualitat de danys greus col·lectius que es 
poden produir per fets de qualsevol naturalesa. Se sol 
expressar en pèrdues o danys anuals esperats (com vícti-
mes/any o euros/any). També se sol expressar quantitati-
vament com el producte de la probabilitat que succeeix 
el fet pels danys esperats.

26. Risc acceptable o gestionable: El risc l’avaluació del 
qual determina que pot ser compatible amb la presència 
d’elements vulnerables, per raó de què si es produeix una 
emergència els serveis de protecció civil podran conte-
nir els seus efectes i protegir els elements vulnerables 
exposats.

27. Risc de protecció civil: Risc en el que concorren els 
supòsits de l’article 1.1. Es caracteritza per l’afectació col-
lectiva potencial o real en forma d’emergència.

28. Riscos antròpics: Els provocats per l’activitat huma-
na o social.

29. Riscos tecnològics: Els riscos antròpics provocats es-
pecíficament per activitats industrials o assimilades.

30. Serveis essencials: Els serveis a la comunitat o a les 
persones que són així definits per la seva normativa es-
pecífica.

31. Urgència: Situació de danys o de risc imminent que 
afecta un nombre limitat i determinat de persones, que 
requereix l’actuació immediata dels operatius correspo-
nents.

32. Vulnerabilitat: grau de predisposició d’un element 
(persona, edifici, etc) a ser afectat per un fenomen d’una 
severitat (intensitat o magnitud) determinada i a patir 
danys.

Article 3. Els riscos de la protecció civil 

1. Els riscos que constitueixen l’objecte de la protecció 
civil de Catalunya són tots aquells que tenen el seu ori-
gen en l’entorn natural, en la societat o en la tecnologia, 
i que poden suposar una afectació a persones, béns, ser-
veis bàsics o essencials, infraestructures o medi ambient 
i biodiversitat en forma d’emergència o afectació col-
lectiva, ja sigui de manera episòdica o puntual o a mig o 
a llarg termini.

2. També són objecte de la protecció civil els riscos que, 
si bé no suposen una emergència o afectació col·lectiva, 
hi poden evolucionar des d’una urgència o afectació in-
dividual, o requereixen la coordinació entre operatius o 
serveis diferents. En tot cas hi queden inclosos els fenò-

requereix mesures coordinades de diversos serveis ope-
ratius per tal de protegir-los.

13. Exposició: Quantificació de la ubicació d’un element 
o sistema en relació amb un perill, de forma que el fa 
vulnerable o susceptible de patir danys.

14. Gestió de la qualitat: Els procediments, els mecanis-
mes o les accions que tenen per objecte la millora de la 
qualitat en la prestació dels serveis de protecció civil.

15. Gestió del risc: Actuació transversal que inclou les 
accions de previsió del risc (anàlisi del risc), la seva pre-
venció (minimització fins a nivells acceptables), la plani-
ficació (elaboració i implantació de plans d’emergència, 
que s’aplicaran en el moment en què es materialitzi el 
risc), la intervenció (actuació dels serveis i dels cossos 
d’emergències davant la manifestació del risc), la forma-
ció i la informació per fer-li front i la rehabilitació, un 
cop hagi finalitzat l’emergència. La gestió del risc és una 
activitat dinàmica i iterativa que exigeix una visió objec-
tiva sobre el risc i una avaluació continua dels resultats 
de la gestió.

16. Incidència: Situació de risc o afectació a persones, 
béns o medi ambient, que no té la gravetat d’una emer-
gència.

17. Infraestructures crítiques: les infraestructures de 
comunicacions, aigua o energia que són imprescindi-
bles per assegurar arreu del territori l’accés efectiu als 
elements i serveis bàsics per a la supervivència de les 
persones.

18. Múltiples víctimes: Qualsevol situació de dany a les 
persones que comporta la presència d’un nombre signifi-
catiu de ferits greus o de víctimes mortals, d’acord amb 
els plans i els criteris que estableixi l’òrgan de la Genera-
litat competent en matèria de protecció civil.

19. Pandèmia: epidèmia d’una malaltia a nivell mundial, 
entenent com a epidèmia l’aparició de més casos d’una 
malaltia dels que són habituals. Les epidèmies de grip es 
produeixen quan apareix un virus per la qual les poblaci-
ons humanes no estan immunitzades.

20. Perillositat o perill: freqüència amb la qual es pre-
senten fenòmens d’una determinada severitat (intensitat 
o magnitud) en un interval de temps i en un espai deter-
minat i que previsiblement puguin ocasionar danys. La 
perillositat indica el fenomen que produeix el risc (com 
ara un terratrèmol d’una certa magnitud, unes pluges de 
certa quantitat de precipitació, o una fuita de material 
contaminant d’un cert abast). La perillositat es pot ex-
pressar numèricament com una freqüència associada a 
un fenomen de certa intensitat. Per a què el perill pugui 
produir un dany, el fenomen ha de trobar elements expo-
sat al dany que li siguin vulnerables.

21. Plataforma logística per a la protecció civil: el con-
junt de recursos disponibles que es poden mobilitzar en 
cas d’activació d’un pla de protecció civil, en els termes 
que són definits i especificats pel Catàleg dels recursos 
disponibles regulat per l’article 98.

22. Prevenció i control de riscos: estudi i implantació 
de les mesures necessàries per mantenir sota observa-
ció, evitar o reduir les situacions de risc potencial i els 
danys que se’n puguin derivar. Les accions preventives 
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des, adequades per anular les causes de les catàstrofes o 
les calamitats públiques i per pal·liar, corregir i minimit-
zar els efectes de les mateixes sobre la integritat de les 
persones, dels béns o del medi ambient. La intervenció 
inclou l’avaluació continua de la situació d’emergència 
i la seva progressió, amb integració de tots els recursos 
disponibles d’anàlisi i seguiment que siguin escaients.

f) L’atenció i l’assistència immediates i urgents a les per-
sones afectades per catàstrofes o calamitats públiques, 
per tal de proporcionar-les els elements bàsics d’assistèn-
cia sanitària i psicològica, manutenció, sopluig i abric, 
mentre no puguin iniciar el seu retorn a la normalitat.

g) El restabliment dels serveis i de les infraestructures, 
la confecció de plans de recuperació de la normalitat i 
l’adopció de mesures tendents a iniciar i impulsar la re-
construcció de les infraestructures, les construccions o 
els equipaments malmesos per catàstrofes o calamitats 
públiques, quan el seu estat comporti risc o perill per a 
les persones, els béns o el medi.

h) La preparació adequada de les persones que exercei-
xen funcions o responsabilitats determinades en l’àmbit 
de la protecció civil, especialment les que pertanyen als 
grups d’intervenció.

i) La promoció d’una cultura ciutadana d’autoprotecció 
que estimuli a la població a estar en condicions d’adop-
tar mesures preventives eficaces davant dels riscos i de 
minimitzar les conseqüències lesives dels que es produ-
eixen.

j) La informació i la formació de les persones i els col-
lectius que puguin ser afectats per riscos, catàstrofes i 
calamitats públiques.

Capítol 2. Principis generals

Article 6. Enumeració

La protecció civil de Catalunya s’inspira en els principis 
generals següents, i ha de ser coherent amb els mateixos: 

a) Solidaritat en l’assumpció de riscos i danys.

b) Autoprotecció de les persones i responsabilitat pública.

c) Proporcionalitat.

d) Transparència, informació als ciutadans i multicultu-
ritat.

e) Universalitat, continuïtat i adequació dels serveis de 
protecció civil.

f) Qualitat, eficàcia, celeritat i eficiència de l’acció pú-
blica.

g) Proximitat i integració.

h) Corresponsabilitat

i) Complementarietat entre autoritats

Article 7. Solidaritat

1. Les activitats i el servei públic de protecció civil es ba-
sen en el principi general de solidaritat de la comunitat 
amb les persones directament afectades per l’assumpció 
dels riscos i dels danys regulats per aquesta Llei.

mens meteorològics susceptibles de provocar catàstrofes 
o calamitats públiques, especialment en la perspectiva 
de la influència del canvi climàtic.

Article 4. Elements vulnerables a protegir

Els elements vulnerables a protegir per la protecció civil 
de Catalunya són els següents: 

a) La integritat de les persones.

b) Els serveis bàsics o essencials per a la població i les 
infraestructures crítiques i les demés infraestructures i 
serveis públics.

c) El medi ambient i la biodiversitat.

d) Els béns en general.

e) El desenvolupament normal de les activitats humanes 
i socials.

Article 5. Finalitats

Les actuacions públiques de gestió del risc col·lectiu en 
matèria de protecció civil tenen les finalitats bàsiques 
següents: 

a) La previsió dels riscos greus, mitjançant la correspo-
nent anàlisi del risc, entesa aquesta com l’anàlisi objec-
tiva dels factors, les activitats, els elements vulnerables 
o les circumstàncies de risc i la seva localització en el 
territori, així com, i de manera especial, la seva determi-
nació quantitativa o qualitativa.

b) La prevenció, entesa com el conjunt d’actuacions en-
caminades tant a la correcció i disminució dels riscos o a 
evitar o minimitzar l’exposició de les persones i béns als 
mateixos, com a la seva detecció immediata, mitjançant 
la vigilància, i també la seva detecció a mig i a llarg ter-
mini, mitjançant els indicadors adequats. Aquestes acci-
ons s’han de desenvolupar especialment quan l’avaluació 
del risc en determina la seva necessitat a fi de tendir a 
què tots els riscos, especialment els antròpics i els tec-
nològics, siguin gestionables o acceptables. La prevenció 
inclou també les accions encaminades a evitar que els 
riscos que l’avaluació del risc considera gestionables o 
acceptables s’incrementin fins a nivells no gestionables o 
inacceptables, tant pel que fa a l’activitat generadora de 
perill, com a l’exposició dels elements vulnerables. Entre 
les actuacions de prevenció cal destacar les de regulació 
i planificació del territori i de les activitats humanes i so-
cials, que ha de dur a terme les administració públiques 
competents en la matèria i que han d’assegurar la seva 
compatibilitat amb els diferents riscos de protecció ci-
vil, tenint en compte les característiques dels riscos i les 
capacitats de gestió i autoprotecció en cas d’emergència.

c) La planificació anticipada de les respostes que caldrà 
donar davant de les situacions que es puguin produir de 
risc greu col·lectiu i de les emergències, especialment 
quan la previsió del risc en determini la necessitat.

d) L’establiment i la gestió de l’estructura de coordinació, 
el sistema de comunicacions i avisos, el comandament i 
el control dels diferents organismes, entitats i serveis que 
actuen en aquestes respostes.

e) La intervenció, entesa com l’adopció de les mesures 
especials o extraordinàries, hagin estat o no planifica-
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Article 10. Transparència, informació als 
ciutadans i multiculturitat

1. Les administracions públiques han d’assegurar la 
transparència de les regulacions, plans, programes i pro-
tocols de protecció civil i la difusió a la ciutadania de la 
informació sobre riscos i sobre les precaucions i mesures 
adoptades i que cal adoptar per minimitzar-los i per re-
accionar davant de situacions de catàstrofe o calamitat 
pública.

2. Les accions públiques d’informació i transparència 
en matèria de protecció civil han de tenir en compte la 
diversitat cultural i social existent a la nostra societat, a 
fi de què la informació i la formació en matèria de pro-
tecció civil siguin plenament accessibles i intel·ligibles.

3. En aplicació del principi general de transparència, els 
plans de protecció civil, en els termes que s’establiran 
reglamentàriament: 

a) Han d’establir mecanismes concrets per assegurar la 
transparència en les diferents etapes de gestió del risc, 
inclosa l’avaluació independent posterior a què s’hauran 
de sotmetre les emergències més significatives.

b) Han d’establir mecanismes determinats per recollir 
l’opinió de la població i dels grups socials afectats, amb 
la finalitat de millorar la qualitat del servei.

4. Les mesures de transparència, publicitat i informació 
han de ser sense perjudici del que estableix la legislació 
sobre protecció de dades.

Article 11. Universalitat, continuïtat i 
adequació dels serveis de protecció civil

1. Les administracions públiques han de garantir l’exis-
tència i la vigència a tot el territori i a tots els indrets de 
Catalunya dels instruments bàsics, adequats a les neces-
sitats i demandes de cada lloc, de previsió, prevenció i 
planificació i dels serveis, potestats i recursos necessa-
ris d’intervenció, per tal d’assegurar a tota la ciutadania 
l’accés efectiu al servei públic de la protecció civil.

2. Les administracions públiques han de garantir la co-
ordinació i la prestació adequades dels serveis de protec-
ció civil segons principis de continuïtat i disponibilitat 
permanents, les vint-i-quatre hores del dia, els set dies de 
la setmana, els dotze mesos de l’any.

Article 12. Qualitat, eficàcia, celeritat i 
eficiència

1. Les administracions publiques han d’establir sistemes 
de gestió de la qualitat dels seus serveis de protecció ci-
vil per poder donar una resposta eficaç i eficient en totes 
les etapes de gestió del risc. En tot cas, són obligats els 
següents: 

a) La formulació i aprovació de cartes de serveis de pro-
tecció civil.

b) L’avaluació transparent, independent i rigorosa dels 
plans de protecció civil i de les emergències més signi-
ficatives.

c) Els altres que s’estableixin reglamentàriament.

2. Es reconeix, empara i fomenta la solidaritat de les 
persones privades amb aquelles que de manera directa 
pateixen o poden patir els efectes de les catàstrofes i les 
calamitats públiques. Aquesta solidaritat ha de ser espe-
cialment objecte de promoció per part de les administra-
cions i de l’acció pública en el seu conjunt.

3. El Govern ha d’establir un sistema de distincions i 
honors en matèria de protecció civil, amb la finalitat de 
reconèixer públicament les persones físiques o jurídi-
ques que es distingeixin en la tasca de protecció de les 
persones, els béns i el medi ambient, tant en els aspectes 
preventius, com en els operatius.

Article 8. Autoprotecció i responsabilitat 
pública subsidiària

La protecció civil de Catalunya es fonamenta en els ne-
cessaris equilibri i col·laboració entre el deure i l’obli-
gació d’autoprotecció de les persones, les entitats i les 
empreses, d’una banda, i la responsabilitat de les admi-
nistracions públiques, de l’altra. De conformitat amb 
aquest principi general: 

a) La responsabilitat pública de protecció civil és com-
plementària i subsidiària de la de les persones, entitats i 
empreses privades de protegir-se adequadament i d’evi-
tar situacions de risc.

b) Les persones privades titulars d’activitats, centres o 
establiments generadors o receptors de risc tenen l’obli-
gació d’adoptar les mesures preventives i d’autoprotec-
ció i fer els avisos i les actuacions i reparacions que es 
determinin reglamentàriament i per la planificació de 
protecció civil. En qualsevol cas aquestes persones han 
de respondre íntegrament i plenament pels danys oca-
sionats per les seves activitats, han d’avisar als serveis 
d’alerta que corresponguin i en cas d’accident han de 
prendre les mesures adients per eliminar o minimitzar 
el risc mentre no arriben els serveis públics de protec-
ció civil.

c) La ciutadania en general té el deure d’adoptar les pre-
caucions adequades per evitar o minimitzar les situaci-
ons de risc.

d) Les administracions públiques tenen la responsabilitat 
d’exercir les funcions de regulació, planificació i presta-
ció de serveis de protecció civil i de supervisió i control 
de les activitats privades afectades.

Article 9. Proporcionalitat

1. Les mesures preventives, de planificació i d’inter-
venció en matèria de protecció civil han de guardar 
proporció amb la previsió dels riscos i amb el valor 
dels elements vulnerables a protegir. Quan les mesu-
res de protecció civil comporten privacions o restric-
cions als drets i llibertats de la ciutadania, aquesta 
relació de proporcionalitat ha de quedar especialment 
justificada.

2. Si l’administració pot optar entre diverses mesures 
de protecció civil, sempre ha d’escollir la que sigui 
menys lesiva per als drets i llibertats de la ciutadania 
afectada.
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Capítol 3. Àmbit d’aplicació

Article 16. Àmbit general d’aplicació directa

L’àmbit general d’aplicació directa d’aquesta Llei, 
d’acord amb el principi general de competència exclu-
siva de la Generalitat en la matèria, és la protecció civil 
de les persones, els béns i el medi ambient que es troben 
en o formen part del territori de Catalunya i de les seves 
aigües territorials, essent per tant d’aplicació a totes les 
situacions de risc col·lectiu, emergència, catàstrofe o ca-
lamitat que s’hi produeixin. D’acord amb aquest criteri 
general, aquesta Llei: 

a) Estableix el règim jurídic de la protecció civil a Ca-
talunya, que inclou, en tot cas, la regulació, la planifica-
ció i l’execució de les mesures relatives a la gestió dels 
riscos col·lectius o de protecció civil i a qualsevol tipus 
d’emergències i d’aspectes de la seguretat civil, sobre els 
riscos i béns definits per l’article 3, que han d’adoptar les 
administracions públiques catalanes i els serveis, infra-
estructures i establiments de l’Administració General de 
l’Estat i de les entitats i empreses que en depenen situats 
en el territori de Catalunya, així com també les entitats, 
empreses i persones privades generadores o receptores 
d’aquests riscos.

b) Fixa i regula l’organització i els serveis públics i les 
potestats de direcció i de coordinació dels òrgans de pro-
tecció civil de la Generalitat i dels ens locals de Catalu-
nya, sense perjudici de les competències i de l’autonomia 
d’aquests.

c) Vincula a les autoritats i a la planificació de protecció 
civil de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya tots 
els serveis i recursos de protecció civil situats en el seu 
territori, així com els altres recursos de l’Estat, d’altres 
comunitats autònomes o d’autoritats d’altres països o in-
ternacionals que actuïn a Catalunya.

Article 17. Seguretat nuclear

1. De conformitat amb el previst per l’article 132.4 de 
l’Estatut d’autonomia, en matèria de seguretat nuclear, 
les autoritats i els serveis de la Generalitat i dels ens 
locals de Catalunya participaran amb els de l’Estat en 
l’execució de les funcions de prevenció i de protecció 
civil vinculades a aquesta matèria, d’acord amb el que 
estableixin les lleis i acordin els convenis que preveu 
l’article 75.

2. Les centrals nuclears de potència resten subjectes al 
gravamen regulat per l’article 120, atès que tenen ele-
ments patrimonials situats en el territori de Catalunya 
que es troben afectes a activitats que poden originar 
l’activació de plans de protecció civil, i que l’activació 
d’aquests plans comporta la incorporació de mitjans de 
la Generalitat.

3. Les previsions generals d’aquesta Llei s’apliquen a les 
centrals i demés instal·lacions nuclears radicades a Cata-
lunya amb caràcter supletori a les disposicions i mesures 
específiques previstes per l’apartat 1 d’aquest article.

Article 18. Salvament marítim

1. En matèria de salvament marítim, les autoritats i els 
serveis de la Generalitat executaran les funcions pròpies 

2. Les actuacions públiques en matèria de protecció civil 
han de ser les més eficaces per atendre les necessitats i 
assolir els objectius corresponents i s’han d’adoptar amb 
la celeritat que garanteixi la immediatesa de l’acció i de 
les decisions públiques requerides en cada moment.

2. Les administracions públiques han de vetllar per l’as-
signació eficient dels recursos i mitjans, públics i privats, 
destinats a la protecció civil.

3. Els objectius de qualitat establerts per aquest article 
afecten especialment les administracions, organismes i 
entitats titulars de recursos i serveis que participen en la 
planificació i en els operatius de protecció civil.

Article 13. Proximitat i integració

L’estructura administrativa i el sistema de competènci-
es públiques en matèria de protecció civil s’inspiren en 
els principis de proximitat i d’integració, en virtut dels 
quals: 

a) Les competències i les responsabilitats públiques en 
matèria de protecció civil s’atribueixen preferentment, 
d’acord amb criteris de descentralització, a les adminis-
tracions territorials més properes a la ciutadania, sempre 
que tinguin la capacitat adequada per assumir-les i que, 
per la seva dimensió, els riscos o les emergències a com-
batre afectin el seu àmbit territorial.

b) La pluralitat de competències públiques sobre les ma-
tèries objecte d’aquesta Llei, així com les autoritats i els 
recursos corresponents, s’integren en un sistema de pro-
tecció civil de Catalunya, que garanteix l’exercici eficaç, 
eficient i equitatiu de les mateixes a tot el territori.

c) L’Administració de la Generalitat té atribuïdes les fun-
cions de coordinació que han d’assegurar que les autori-
tats i els serveis locals de protecció civil actuaran segons 
mètodes, procediments i fins compartits, sense detri-
ment de la seva autonomia.

d) L’acció de l’Administració de la Generalitat, en l’àmbit 
dels interessos locals, serà subsidiària del compliment 
efectiu de les competències i de les responsabilitats que 
corresponen a aquest nivell de govern i administració.

e) Les polítiques públiques de protecció civil han de ga-
rantir la transversalitat entre els diversos departaments i 
organismes públics afectats.

Article 14. Corresponsabilitat

Tots els serveis previstos a l’article 55 estan obligats i són 
responsables de dur a terme totes les actuacions de previ-
sió, prevenció, planificació, anàlisi, avaluació, informa-
ció i formació que aquesta Llei els atribueix en matèria 
de protecció civil, de manera que no poden traslladar la 
seva responsabilitat a d’altres òrgans de l’Administració 
ni poden eludir la seva realització, llevat del supòsit de 
dispensa previst en aquesta Llei.

Article 15. Complementarietat

Tots els organismes competents han de poder ser assis-
tits per d’altres en els supòsits de dificultats justificades 
per dur a terme una actuació en matèria de protecció ci-
vil, per tal de poder garantir els objectius de l’article 4.
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les mesures d’autoprotecció específiques a prendre i la 
conducta a seguir en cas d’emergència

3. Aquesta Llei garanteix l’existència de serveis i dispo-
sitius clars de comunicació de les autoritats i els serveis 
de protecció civil amb la ciutadania, amb la finalitat de 
prestar-li l’atenció deguda, enviar i rebre amb celeritat 
i eficàcia qualsevol informació i alarma o per atendre 
qualsevol dubte. Amb aquesta finalitat s’utilitzaran les 
diverses possibilitats que ofereixen les tecnologies de la 
informació i el coneixement.

4. Per a l’efectivitat dels drets regulats per aquest arti-
cle, l’Administració de la Generalitat, de conformitat 
amb el que s’establirà reglamentàriament, ha de redac-
tar i mantenir actualitzat un Pla i un Dispositiu d’Infor-
mació i Comunicació de la protecció civil, amb serveis 
i connexions a tot el territori i plenament accessible als 
mitjans de comunicació social i a la ciutadania, sen-
se perjudici de la responsabilitat disciplinària en què 
poden incórrer els càrrecs i empleats públics si in-
compleixen el seu deure d’informació als ciutadans en 
matèria de protecció civil. El Dispositiu d’Informació 
i Comunicació establert per aquest precepte es basarà 
en la informació en continu proporcionada pels serveis 
i pels grups d’intervenció i proveirà, entre d’altres, la 
informació oficial sobre emergències amb múltiples 
víctimes.

5. La informació facilitada a la ciutadania en aplicació 
de les previsions d’aquest article en cap cas no pot in-
cloure dades protegides per la legislació vigent.

Article 21. Dret als serveis i a les prestacions 
públiques de protecció civil

Totes les persones tenen dret a què arreu del territori de 
Catalunya estigui garantida l’existència de: 

a) La planificació de protecció civil, de caràcter general, 
específic i local, adequada a les circumstàncies de risc 
de cada lloc.

b) Les autoritats i òrgans de protecció civil capacitats per 
adoptar les mesures necessàries de precaució i de reac-
ció davant de situacions de risc o d’emergència.

c) Els serveis de protecció civil per detectar les situa-
cions de risc, informar-ne a la població i a les persones 
directament afectades, aplicar mesures de precaució i de 
reacció, atendre a les persones damnificades i restablir 
els serveis essencials i les infraestructures, en els termes 
que s’establiran reglamentàriament.

2. El contingut i la qualitat de les prestacions garantides 
per aquest article seran els determinats pel Pla de Qua-
litat i per la Carta dels serveis de protecció civil que han 
d’aprovar, en l’àmbit de les competències de la Genera-
litat, el Conseller o la Consellera competent en matèria 
de protecció civil, amb participació de la resta de serveis 
i departaments que integren el Sistema de protecció ci-
vil, i per les cartes de serveis de protecció civil munici-
pals, que han d’aprovar els ajuntaments, en l’àmbit de les 
competències que els correspon. Els usuaris de protecció 
civil o les entitats que els representen poden demanar 
comptes a l’administració quan el servei que ofereix no 

d’aquesta matèria d’acord amb el règim establert per la 
legislació de l’Estat.

2. En allò no previst per la legislació de l’Estat citada per 
l’apartat anterior, són d’aplicació supletòria les disposici-
ons d’aquesta Llei que resultin adequades a les actuaci-
ons i serveis de salvament marítim.

3. La Generalitat formularà i aprovarà el Pla de Salva-
ment Marítim de Catalunya, al qual hi restaran vinculats 
i potencialment assignats dels recursos escaients de l’Ad-
ministració General de l’Estat radicats en el territori de 
Catalunya.

Article 19. Riscos i emergències d’abast 
superior a Catalunya

1. En els casos relatius a emergències i protecció civil 
d’abast superior a Catalunya, la Generalitat ha de pro-
moure mecanismes de col·laboració amb altres comu-
nitats autònomes i amb l’Estat, de conformitat amb el 
previst per l’article 132.2 de l’Estatut d’autonomia. Amb 
aquesta finalitat: 

a) El departament competent en matèria de protecció ci-
vil ha d’elaborar una relació dels riscos i de les emergèn-
cies que poden transcendir el territori de Catalunya i l’ha 
de posar en coneixement de les altres administracions i 
autoritats públiques que puguin resultar afectades.

b) En els casos de l’apartat anterior, la Generalitat ha de 
proposar a les administracions afectades la formalitza-
ció de convenis, acords o protocols de col·laboració i de 
coordinació.

c) En l’exercici de les seves potestats de planificació en 
matèria de protecció civil, la Generalitat ha de donar, si 
s’escau, participació a les altres comunitats autònomes 
afectades i a l’Administració General de l’Estat en rela-
ció amb els riscos i les emergències considerats que pu-
guin transcendir el territori de Catalunya.

2. En qualsevol cas, les disposicions d’aquesta Llei 
s’apliquen als casos previstos per l’apartat anterior, amb 
caràcter supletori als mecanismes de col·laboració citats 
pel mateix.

Títol 2. Drets, deures i obligacions

Capítol 1. Drets

Article 20. Dret a la informació i a una 
comunicació àgil amb l’administració

1. La ciutadania té dret a ser informada dels riscos col-
lectius greus que la poden afectar, de les mesures públi-
ques i d’autoprotecció i de les precaucions generals que 
han d’adoptar per afrontar-los, de les regulacions i els 
plans de protecció civil vigents i de les autoritats compe-
tents i els serveis existents de protecció civil.

2. Les persones que, per les seves circumstàncies o per 
la situació en què es troben, es poden veure afectades per 
situacions de risc col·lectiu greu han de rebre informació 
i instruccions de manera àmplia, precisa i eficaç sobre 
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Capítol 2. Deures i obligacions

Article 25. Deures generals de precaució i de 
prevenció

1. La ciutadania té els deures generals de la precaució, 
per tal d’evitar, en tot moment i en la mida del possible, 
de posar-se en situació de risc, i de la prevenció, en vir-
tut del qual ha de prendre les mesures necessàries per 
protegir-se dels riscos i de les situacions de catàstrofe o 
calamitat pública que puguin afectar-la, de conformitat 
amb el previst pel sistema de protecció civil.

2. L’existència de plans, serveis i d’altres dispositius pú-
blics de protecció civil no eximeix de la necessitat de 
què totes les persones compleixin els deures indicats per 
l’apartat anterior.

3. Les persones que incorrin en l’incompliment dels deu-
res de precaució i de prevenció definits en aquest article 
han de compensar el cost dels serveis de salvament de 
què hagin de ser destinatàries com a conseqüència de 
l’esmentat incompliment, sens perjudici de les mesures 
sancionadores que procedeixin.

Article 26. Deures de col·laboració en les 
tasques de protecció civil

1. La ciutadania té el deure general de col·laborar en les 
tasques de protecció civil, d’acord amb aquesta llei, els 
plans i les instruccions de les autoritats de protecció ci-
vil. El deure general de col·laboració s’estén als simula-
cres que organitzin les autoritats de protecció civil.

2. En aplicació del deure general de col·laboració i del 
principi de solidaritat, la ciutadania ha de contribuir es-
pecialment en ajudar a cobrir les necessitats bàsiques de 
les persones afectades per situacions d’emergència.

3. Sense perjudici de les obligacions i càrregues especí-
fiques establertes pels articles 27, 30, 31 i 32, les entitats 
públiques i privades, l’activitat de les quals estigui rela-
cionada amb la seguretat de les persones i dels béns, així 
com els serveis sanitaris i d’extinció d’incendis i salva-
ment de totes les entitats i empreses públiques i privades 
i els serveis de manteniment, conservació i subminis-
trament de telecomunicacions, aigua, gas i electricitat, 
tenen el deure específic de col·laborar en les tasques de 
protecció civil, tant en proporcionar informació, com en 
les operacions de previsió i planificació i, de manera es-
pecial, en les actuacions que procedeixin en cas d’emer-
gència o d’activació dels plans.

Article 27. Obligació específica 
d’autoprotecció

1. Les persones, físiques o jurídiques, que es troben en 
alguna de les situacions previstes per l’article 80 o per la 
normativa reguladora de l’autoprotecció són obligades a 
adoptar les mesures següents d’autoprotecció, en els ter-
mes que s’establiran reglamentàriament: 

a) Formular, si s’escau, el respectiu Pla o altres mesures 
d’autoprotecció, amb els continguts i d’acord amb el pro-
cediment regulats per aquesta Llei i pels Reglaments que 
la desenvolupin, i comunicar a l’administració compe-
tent el Pla i les altres mesures d’autoprotecció que adop-
tin, així com les seves modificacions.

arriba als nivells de qualitat establerts per la seva carta 
de serveis.

Article 22. Dret a participar en els plans de 
protecció civil

1. Totes les persones que resideixen a Catalunya tenen 
dret a participar en el procés d’elaboració, modificació i 
seguiment dels plans de protecció civil i d’autoprotecció 
que puguin afectar-les directament.

2. Les normes reglamentàries que regularan l’exercici 
d’aquest dret han d’assegurar mecanismes especialment 
intensos de participació quan aquesta es fa a través de 
les entitats i associacions constituïdes amb la finalitat de 
participació ciutadana en la protecció civil.

3. Per a l’efectivitat d’aquest dret de participació, els 
procediments d’elaboració de les normes i dels plans de 
protecció civil han de preveure els corresponents tràmits 
d’informació pública i consulta.

Article 23. Dret a formular queixes, peticions 
i propostes

1. La ciutadania té dret a adreçar-se a les autoritats, als 
demés òrgans i als serveis de protecció civil per tal de 
formular-los queixes, peticions i propostes en relació 
amb els riscos, les previsions i els dispositius relacionats 
amb aquesta matèria, en l’àmbit de les seves competèn-
cies.

2. Les administracions que exerceixen competències en 
matèria de protecció civil han de disposar d’un servei, 
del que n’hauran de fer difusió pública, i que en tot cas 
serà accessible a través de la seva pàgina web, per a la 
recepció, tramitació i resposta d’aquestes queixes, peti-
cions i propostes.

3. L’òrgan destinatari de les queixes, peticions i propos-
tes, o el competent per raó del contingut de les mateixes, 
ha de donar, en el termini màxim d’un mes des de la seva 
entrada en el registre de la direcció general competent en 
matèria de protecció civil, resposta escrita a la persona 
que les hagi formulades, amb indicació dels efectes que 
hagin pogut tenir.

Article 24. Dret a col·laborar en les tasques 
de protecció civil

1. Les persones que resideixen a Catalunya tenen dret 
a col·laborar en les tasques de protecció civil mitjan-
çant: 

a) L’elaboració, actualització i aplicació dels seus plans i 
demés mesures d’autoprotecció, si s’escau, i de prevenció 
i precaució.

b) La seva incorporació a les estructures i organitzacions 
de voluntariat en el servei de protecció civil.

c) La seva participació i la seva contribució puntual a les 
tasques de protecció civil.

2. L’exercici d’aquest dret resta condicionat al respecte 
de les normes i de les instruccions i indicacions de les 
autoritats i dels responsables dels serveis de protecció 
civil.
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d’inspecció o de prevenció. Aquesta obligació inclou 
l’entrada en domicili si és per evitar danys imminents 
i greus en casos de catàstrofe, calamitat, ruïna immi-
nent o altres situacions de necessitat extrema i urgent, de 
conformitat amb el previst per la legislació de protecció 
civil.

3. L’autoritat competent de protecció civil pot dictar or-
dres i instruccions que afectin drets de la ciutadania en 
els termes establerts per les lleis.

4. Les mesures restrictives i les que imposen càrregues 
personals tenen vigència durant el temps estrictament 
necessari i han de ser proporcionals a la situació d’emer-
gència, d’acord amb el principi general que estableix 
l’article 8.

Article 29. Subjecció a les mesures 
d’emergència per a la població

1. La ciutadania està subjecta a l’obligació de complir les 
mesures d’emergència que adopti l’autoritat de protecció 
civil. Entre d’altres, pot adoptar les següents: 

a) El confinament de persones en llurs domicilis o en 
llocs segurs.

b) L’evacuació o l’allunyament de les persones dels llocs 
de perill.

c) Restringir l’accés a zones de perill o a zones d’ope-
ració.

d) Limitar o condicionar l’ús de serveis públics i privats 
o el consum de béns.

e) Les altres que es considerin necessàries per les carac-
terístiques de l’emergència i dels béns a protegir.

2. Les mesures d’emergència per a la població s’han 
d’adoptar, amb caràcter general, de conformitat amb els 
plans vigents de protecció civil. A falta de planificació 
de protecció civil, o si la vigent no preveu la mesura 
d’emergència pertinent, aquesta pot ser adoptada per 
l’autoritat competent de protecció civil, que fins i tot pot 
adoptar mesures d’emergència contràries a la planifica-
ció de protecció civil, si la situació així ho requereix i 
sempre que sigui de forma motivada.

Article 30. Prestacions personals i 
requisitòries

1. Un cop activat un pla de protecció civil o declarada 
una situació d’alerta o d’emergència, l’autoritat compe-
tent de protecció civil pot ordenar a les persones, les 
entitats o les empreses la prestació de serveis destinats 
a afrontar l’emergència, de manera proporcionada a la 
situació creada i a les possibilitats de cadascú. La pres-
tació d’aquests serveis és obligatòria i no dóna lloc a in-
demnització per aquesta causa.

2. Un cop activat un pla de protecció civil o declarada 
una situació d’emergència, si la naturalesa de l’emergèn-
cia ho fa necessari, l’autoritat competent de protecció 
civil pot ordenar la requisa, la intervenció o l’ocupació 
temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar 
l’emergència. Les persones que sofreixin danys i perju-
dicis per aquestes actuacions tenen dret a ser indemnit-
zades, d’acord amb les lleis. En les mateixes condicions 

b) Nomenar una persona responsable de la seva autopro-
tecció, si així resulta del previst reglamentàriament o del 
corresponent Pla d’autoprotecció.

c) Informar amb celeritat a les autoritats i als serveis de 
protecció civil de qualsevol emergència i també de qual-
sevol incidència que pugui comportar un increment sig-
nificatiu del risc derivat de les seves activitats.

d) Aplicar les mesures previstes pel respectiu Pla d’auto-
protecció, o les que siguin més adients, si es produeixen 
les circumstàncies que ho justifiquen.

e) Col·laborar en difondre informació i en proporcio-
nar mesures d’autoprotecció al seu entorn, si l’activitat, 
instal·lació o establiment comporta riscos no gestiona-
bles o que poden requerir resposta immediata en cas 
d’emergència.

f) Facilitar a les autoritats de protecció civil i als seus 
agents la informació que els requereixin sobre la seva 
activitat, i accés a la mateixa, als efectes de comprovar 
el compliment de les obligacions establertes per aquesta 
Llei, i d’obtenir dades per a l’exercici adequat de les se-
ves competències de protecció civil.

g) Mantenir els mitjans personals i materials necessaris 
per afrontar situacions de risc i d’emergència.

g) Subscriure un contracte de responsabilitat civil que 
cobreixi els danys que pugui ocasionar el seu establi-
ment, centre o activitat en l’àmbit de la protecció civil.

2. Per tal de facilitar el compliment d’aquesta obligació, 
el Govern de la Generalitat ha de promoure les mesures 
i la cultura de l’autoprotecció i especialment la forma-
ció d’organitzacions d’autoprotecció entre les empreses 
i entitats que fan activitats d’especial risc, i ha de facili-
tar-los assessorament tècnic i assistència.

3. Reglamentàriament es determinaran les obligacions i 
les responsabilitats d’autoprotecció, els instruments en 
els que aquesta es manifesta i les mesures de control i 
d’inspecció que adoptarà el Govern per assegurar el 
compliment d’aquestes obligacions específiques d’auto-
protecció, especialment les relatives a la inspecció i revi-
sió de l’estat de les mesures i dels mitjans corresponents.

Article 28. Subjecció a instruccions

1. La ciutadania està subjecta a l’obligació de seguir les 
instruccions i recomanacions emanades de les autori-
tats de protecció civil i especialment a la de complir les 
ordres emanades de les autoritats competents, un cop 
declarada l’activació en alerta o emergència d’un pla de 
protecció civil. Poden ser objecte d’aquestes instrucci-
ons: 

a) La limitació o prohibició de determinades activitats a 
indrets donats.

b) L’obligació d’adoptar determinades precaucions o pre-
vencions.

c) Altres comportaments determinats.

2. En cas d’emergència o de risc imminent, la ciutadania 
resta obligada a facilitar l’entrada als edificis i establi-
ments de la seva titularitat a les autoritats de protecció 
civil i als seus agents, en exercici de les seves funcions 
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capacitat de reacció per evitar i anticipar riscos col·lectius 
i per combatre i pal·liar els efectes de les situacions de 
catàstrofe o calamitat pública i recuperar la normalitat.

Article 34. Elements bàsics

Integren el sistema de protecció civil de Catalunya els 
elements bàsics següents: 

a) Les administracions públiques i les competències i les 
responsabilitats de protecció civil respectives.

b) Les autoritats i els òrgans de protecció civil.

c) Els cossos i els serveis públics i privats de protecció 
civil.

d) El sistema de relacions entre les administracions, les 
autoritats, els òrgans i els cossos i serveis de protecció 
civil.

Capítol 2. Competències de les Administracions 
Públiques

Article 35. Les competències de la Generalitat

El Govern i l’Administració de la Generalitat han d’exer-
cir les competències següents en matèria de protecció 
civil: 

a) El desenvolupament reglamentari d’aquesta Llei i, en 
general, l’exercici de la potestat reglamentària sobre la 
protecció civil en l’àmbit de Catalunya, sense perjudici 
de les ordenances locals.

b) L’elaboració i aprovació del Mapa de protecció civil 
de Catalunya, que té caràcter de pla territorial sectorial.

c) L’elaboració, homologació i aprovació dels plans de 
protecció civil de la Generalitat, l’homologació dels lo-
cals i l’homologació dels d’autoprotecció, quan ho reque-
reixi el reglament que els regularà.

d) Les mesures d’intervenció per a la protecció civil pre-
vistes en els seus plans i les demés que siguin necessàries 
per atendre situacions d’emergència d’àmbit supralocal.

e) Les funcions de previsió i prevenció dels riscos de 
protecció civil, incloses les inherents a l’aprovació de 
plans i projectes urbanístics i territorials i d’atorgament 
d’autoritzacions d’usos del sòl i d’activitats que poden 
afectar-la.

f) La coordinació de les competències locals en matèria 
de protecció civil, la col·laboració amb els ajuntaments 
i els consells comarcals i l’exercici supletori de compe-
tències locals en aquesta matèria si no les exerceixen les 
administracions competents.

g) La col·laboració i la coordinació amb les autoritats i 
els serveis de protecció civil d’altres comunitats autò-
nomes, de l’Administració General de l’Estat i d’altres 
països.

h) Qualsevol altra que es pugui considerar inclosa dins 
de les competències en matèria de protecció civil que 
atribueix a la Generalitat l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya.

pot ordenar l’ocupació dels locals, d’indústries i de tota 
classe d’establiments.

3. Les autoritats de protecció civil han de promoure con-
venis amb les persones, les empreses o les entitats en ge-
neral, o amb les associacions que les representen, a fi de 
preveure la posada a disposició eficaç de llurs mitjans i 
serveis en casos d’emergència. De manera especial, cal 
promoure aquests convenis amb els titulars de béns sus-
ceptibles de formar part del Catàleg de recursos i serveis 
previst per l’article 98 i dels serveis bàsics en general.

Article 31. Obligacions específiques dels 
mitjans de comunicació

1. En les situacions d’alerta o d’emergència regulades per 
aquesta Llei els mitjans de comunicació social de titu-
laritat pública o privada són obligats a col·laborar amb 
les autoritats de protecció civil i han de transmetre o 
publicar, de manera prioritària i immediata, si l’alerta 
o l’emergència així ho requereix, i gratuïta la informa-
ció, els avisos i les instruccions que aquestes autoritats 
els facilitin. En tots els casos s’ha d’indicar l’autoritat de 
protecció civil que genera el comunicat.

2. A més del previst per l’apartat anterior, els mitjans 
públics de comunicació social han de col·laborar, sense 
cost per a l’administració, en campanyes d’informació i 
sensibilització de la població sobre riscos determinats, 
tant de caràcter permanent, com estacionals.

Article 32. Obligacions específiques de les 
empreses de serveis i subministres bàsics

1. Les empreses titulars i les gestores de serveis i submi-
nistres bàsics, en qualsevol cas les de distribució i sub-
ministrament d’aigua, gas i electricitat i les prestadores 
de serveis de telefonia i telecomunicacions, han de pro-
porcionar a les autoritats de protecció civil la informació 
que els sol·licitin sobre les seves xarxes per tal d’assegu-
rar-ne la protecció adequada i, si s’escau, el restabliment 
del servei en cas d’emergència. També han de facilitar la 
informació que detectin sobre riscos de protecció civil i 
la seva evolució.

2. En les situacions d’alerta i d’emergència regulades 
per aquesta Llei les empreses titulars de les xarxes i dels 
serveis de telecomunicació han de posar-los a disposició 
de les autoritats de protecció civil per emetre avisos o 
alertes a la població i han de desenvolupar les tecnolo-
gies que facilitin aquestes emissions, tot de conformitat 
amb les disposicions de les autoritats de protecció civil i 
d’acord amb el règim establert per l’article 30.

Títol 3. El sistema de protecció civil de 
Catalunya

Capítol 1. Aspectes generals

Article 33. Concepte

El sistema de protecció civil de Catalunya és el conjunt 
integrat de les administracions, les autoritats i els serveis 
de protecció civil, amb la finalitat de garantir a tota la 
ciutadania i a tot el territori uns nivells substancialment 
homogenis, eficaços i eficients de previsió, planificació i 
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o alguns dels serveis bàsics previstos per l’apartat ante-
rior, sempre que s’acrediti que la seva prestació queda 
assegurada per una altra via o que és innecessària per les 
circumstàncies del lloc.

4. També han de prestar obligatòriament els serveis de-
finits per l’apartat anteriors els municipis de població 
compresa entre els 5.000 i els 20.000 habitants que, pel 
seu caràcter turístic o per les seves especials circumstàn-
cies de risc, ho acordin voluntàriament o així ho esta-
bleixi la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

5. Els municipis obligats a prestar els serveis establerts 
pels dos apartats anteriors tenen dret a rebre les aporta-
cions econòmiques que s’estableixin amb càrrec al Fons 
de Protecció Civil regulat per l’article 120.

6. Els municipis poden exercir les competències que els 
atribueix aquest article, especialment els serveis obliga-
toris definits pels apartats 3 i 4, pel seu compte, associ-
ant-se amb altres o mitjançant delegació o encàrrec de 
gestió en el consell comarcal respectiu.

7. En els municipis que no disposin de pla de protecció 
civil l’ajuntament és competent per declarar la situació 
d’emergència i per adoptar, si s’escau, les mesures esta-
blertes pels articles 28, 29, 30, 31 i 32.

Article 37. Competències comarcals

1. Els consells comarcals exerceixen funcions de gestió, 
informació, difusió, impuls, col·laboració, coordinació i 
suplència en matèria de la protecció civil municipal, sen-
se perjudici de les funcions d’autoritat que corresponen 
als alcaldes i a les alcaldesses.

2. Correspon als consells comarcals en matèria de pro-
tecció civil: 

a) Impulsar i col·laborar en l’aprovació i la implantació 
de plans municipals d’emergències.

b) Col·laborar en activitats de formació per al personal 
municipal i per al voluntariat en matèria de protecció 
civil.

c) Col·laborar en la gestió de les competències i dels ser-
veis municipals de protecció civil, inclòs el seu exercici 
per delegació o encàrrec.

d) Tenir cura de la difusió d’informació i de bones pràc-
tiques en matèria de protecció civil entre els municipis 
de la comarca i promoure la coordinació entre les funci-
ons i els serveis locals de protecció civil en el seu àmbit 
territorial.

d) Vetllar per la prestació efectiva en tot l’àmbit de la 
comarca dels serveis municipals obligatoris de protecció 
civil.

e) Les necessàries per prestar adequadament els serveis 
obligatoris definits per l’apartat següent i les altres que 
els atribueixin les lleis.

3. En qualsevol cas, els consells comarcals han de pres-
tar els serveis següents de protecció civil: 

a) Elaborar, consultar als seus ajuntaments i aprovar un 
Pla comarcal d’assistència i suport als municipis en ma-
tèria de protecció civil. Aquest pla, que ha de ser homo-
logat per la Comissió de protecció civil de Catalunya, 

Article 36. Competències municipals

1. Els municipis són les entitats bàsiques de la protecció 
civil a Catalunya i disposen de capacitat general de pla-
nificació i d’actuació en aquesta matèria. Exerceixen les 
funcions que els atribueix aquesta Llei i tenen capacitat 
per exercir-ne qualsevol altra que, sense contravenir-la ni 
estar atribuïda legalment a cap altra administració públi-
ca, resulti necessària en el seu àmbit per a la protecció de 
les persones, els béns i el medi ambient davant situacions 
de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats pú-
bliques.

2. Correspon als municipis l’exercici de les competènci-
es següents: 

a) La regulació i l’execució de les condicions de segure-
tat de les activitats organitzades en els espais públics i en 
els locals de concurrència pública.

b) L’elaboració, l’aprovació i la implantació del Pla bàsic 
d’emergència municipal i de la planificació especial i es-
pecífica de protecció civil que els correspongui.

c) Les relatives a l’homologació i informe dels plans 
d’autoprotecció previstes per aquesta Llei i pel seu des-
envolupament reglamentari.

d) Les declaracions o altres mesures d’intervenció que 
corresponguin en cas d’emergència d’àmbit municipal.

e) La rehabilitació i restauració dels béns i serveis de la 
seva titularitat damnificats com a conseqüència de catàs-
trofes o calamitats públiques.

f) La prestació del servei de salvament a les platges i als 
passeigs marítims.

g) Si s’escau, les relatives a la prestació dels serveis obli-
gatoris definits per l’apartat següent i les demés que els 
atribueixin aquesta i les altres lleis.

3. En tot cas, els municipis de més de 20.000 habitants 
tenen l’obligació de prestar els següents serveis de pro-
tecció civil: 

a) Elaborar, aprovar i implantar el pla bàsic d’emergèn-
cia municipal i la demés planificació de protecció civil 
que els correspongui de conformitat amb els plans de la 
Generalitat.

b) Tenir comissió local de protecció civil.

c) Disposar d’un Centre de coordinació operativa.

d) Tenir els serveis personals i tècnics mínims establerts 
per l’Annex d’aquesta Llei i els que es determinin regla-
mentàriament a proposta de la Comissió de protecció 
civil de Catalunya.

e) Mantenir una xarxa d’alertes, avisos i comunicacions, 
adreçada tant a la seva població, com a la resta del siste-
ma de protecció civil.

f) Subscriure un conveni amb una associació de volun-
tariat, si s’escau, i inscriure-la al registre especial previst 
per l’article 62.5.

El Departament competent en protecció civil pot dis-
pensar, a sol·licitud de l’ajuntament responsable i previ 
informe de la Comissió de protecció civil de Catalunya, 
a municipis determinats de l’obligació de garantir algun 
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2. Les autoritats de protecció civil ostenten la direcció 
dels plans dels respectius àmbits territorials, sense perju-
dici de les delegacions previstes per aquesta Llei. En tot 
cas poden delegar funcions tècniques de direcció ope-
rativa en la persona o en les persones previstes en el pla 
corresponent.

Article 40. Òrgans de protecció civil de la 
Generalitat

Exerceixen les competències i les responsabilitats del 
Govern i de l’Administració de la Generalitat en matèria 
de protecció civil els òrgans següents: 

a) El Govern.

b) El conseller o la consellera del departament compe-
tent en matèria de protecció civil.

c) La direcció general responsable de la protecció civil.

d) Les delegacions territorials del Govern.

e) Les direccions de serveis territorials del departament 
competent en protecció civil.

f) La Comissió de protecció civil de Catalunya

g) El Centre de coordinació operativa de Catalunya.

h) El centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 
de Catalunya.

i) Els altres òrgans que determini l’organització interna 
del Departament competent en matèria de protecció ci-
vil.

Article 41. Atribucions del Govern

1. El Govern de la Generalitat és l’òrgan col·legiat supe-
rior de direcció i coordinació de protecció civil de Ca-
talunya.

2. Correspon al Govern: 

a) Aprovar els reglaments de desenvolupament i execu-
ció d’aquesta Llei i els altres que procedeixin en exercici 
de les competències de la Generalitat en matèria de pro-
tecció civil.

b) Aprovar el Reglament de la Comissió de protecció ci-
vil de Catalunya.

c) Aprovar el Mapa de protecció civil de Catalunya, que 
té caràcter de pla territorial sectorial.

d) Aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya, els 
plans directors, els plans territorials d’àmbit supraco-
marcal i els plans especials.

e) Exercir la potestat sancionadora, en els termes esta-
blerts per aquesta Llei.

f) Les altres funcions que li atorgui la legislació vigent.

Article 42. Atribucions del conseller o de la 
consellera del departament competent en 
matèria de protecció civil

1. El conseller o la consellera del departament compe-
tent en matèria de protecció civil és l’autoritat superior 
de protecció civil de Catalunya, sense perjudici de les 

definirà el contingut i els objectius bàsics de l’activitat 
comarcal en aquesta matèria, en exercici de les compe-
tències atribuïdes per l’apartat anterior.

b) Disposar del personal qualificat i dels recursos i mit-
jans de protecció civil que, segons les previsions de 
l’Annex i les recomanacions de la Comissió de Protec-
ció civil de Catalunya, es determinin pel Pla previst al 
paràgraf anterior i posar-los al servei dels municipis de 
la comarca.

c) Garantir l’accés als serveis obligatoris de protecció ci-
vil definits per l’article 36.3 a tots els municipis de la co-
marca que no estan obligats a prestar-los pel seu compte, 
sense perjudici de les funcions d’autoritat que correspo-
nen als alcaldes.

4. Els consells comarcals tenen dret a rebre les aporta-
cions econòmiques que s’estableixin amb càrrec al Fons 
de Protecció Civil regulat per l’article 120.

Article 38. Competències del Conselh generau 
d’Aran

1. El Conselh Generau d’Aran participa en l’exercici de 
les funcions executives en matèria de protecció civil i 
exerceix les competències sobre aquesta matèria que li 
atribueix la seva legislació específica, les li delegui el 
Govern i l’Administració de la Generalitat i les demés 
funcions que acordi amb aquesta mitjançant conveni o 
altres instruments de col·laboració.

2. En qualsevol cas, el Conselh Gerenau d’Aran pot exer-
cir, per al conjunt del seu àmbit territorial i en tot allò 
que transcendeix l’àmbit municipal d’interessos, els ma-
teixos tipus competències que aquesta Llei atribueix als 
municipis, incloses les que comporten exercici d’autori-
tat, sense perjudici de les dels ajuntaments dins del seu 
àmbit territorial.

3. El Conselh Generau d’Aran té dret a rebre les aporta-
cions econòmiques que s’estableixin amb càrrec al Fons 
de Protecció Civil regulat per l’article 120.

Capítol 3. Organització administrativa

Article 39. Autoritats de protecció civil

1. Són autoritats de protecció civil: 

a) El conseller o la consellera del Departament compe-
tent en matèria de protecció civil, en l’àmbit de Catalu-
nya, que pot delegar funcions determinades d’autoritat 
de protecció civil en la persona titular de la direcció ge-
neral competent en aquesta matèria. També pot delegar 
funcions directives en els delegats o delegades territori-
als del Govern, en els directors o directores territorials 
del seu Departament, en els alcaldes o les alcaldesses i 
en el Síndic d’Aran.

b) El Síndic d’Aran, en l’àmbit de la Val d’Aran.

c) L’alcalde o l’alcaldessa, en l’àmbit municipal, que pot 
delegar o encomanar a membres electes del seu ajunta-
ment funcions de direcció del pla municipal de protecció 
civil.
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p) Exercir la potestat sancionadora en els termes esta-
blerts per aquesta Llei.

q) Exercir les altres funcions que li atorgui la legislació 
vigent.

3. El conseller o la consellera competent en matèria de 
protecció civil pot delegar les seves funcions, llevat de 
les establertes pels apartats a), b), c), d), f) i m). Les com-
petències establertes per l’apartat 2.e) i g) són delegables 
en els termes indicats per l’article 39.

Article 43. Atribucions de la direcció general 
competent en matèria de protecció civil

1. La direcció general competent en matèria de protec-
ció civil és l’òrgan directiu responsable de la direcció, 
la vigilància, la supervisió i la coordinació dels òrgans 
de rang igual o inferior al seu i dels serveis de protecció 
civil de la Generalitat i dels serveis, mitjans i recursos 
afectats als plans de protecció civil d’àmbit supracomar-
cal, sense perjudici de les atribucions del Govern i del 
conseller o consellera competent, segons el previst pels 
articles 41 i 42.

2. Corresponen a la direcció general competent en matè-
ria de protecció civil les funcions següents: 

a) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del conseller o de 
la consellera competent en matèria de protecció civil els 
instruments previstos per l’apartat 2.b), c), d), e) i f) de 
l’article 42.

b) Donar suport i col·laborar amb el conseller o la conse-
llera competent en matèria de protecció civil en l’exerci-
ci de les funcions previstes per l’apartat 2.e), g), j), k) i l) 
de l’article 42.

c) Dirigir el Centre de coordinació operativa de Catalu-
nya.

d) Articular les relacions entre el Departament compe-
tent en matèria de seguretat pública i el Centre d’aten-
ció i gestió de trucades d’urgència 112 Catalunya, als 
efectes de garantir la seva coordinació operativa amb el 
CECAT, i fer seguiment, control i avaluació de les seves 
activitats.

e) Dirigir i gestionar els recursos humans i materials i 
les estructures organitzatives de la Generalitat destinats 
a la protecció civil, sens perjudici de les competències 
d’altres òrgans competents en la matèria.

f) Confegir i aplicar un pla de gestió de la qualitat dels 
serveis de protecció civil.

g) La coordinació ordinària dels òrgans i serveis de pro-
tecció civil de Catalunya.

h) Ordenar l’exercici de les facultats d’inspecció esta-
blertes pels articles 123 a 125.

i) Exercir la potestat sancionadora en els termes esta-
blerts per aquesta Llei.

j) Exercir les competències que li delegui el conseller o 
la consellera competent en matèria de protecció civil.

k) Exercir les altres funcions que li atorgui la legislació 
vigent.

funcions de direcció i coordinació que corresponen al 
Govern.

2. Corresponen al conseller o la consellera del departa-
ment competent en matèria de protecció civil les funci-
ons següents: 

a) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Govern els ins-
truments previstos pels epígrafs a), b), c) i d) de l’apartat 
2 de l’article anterior.

b) Desenvolupar les normes i disposicions que en matè-
ria de protecció civil dicti el Govern.

c) Desenvolupar, complementar i, si s’escau, actualitzar 
el Mapa de protecció civil de Catalunya i els plans de 
protecció civil aprovats pel Govern, d’acord amb el pre-
vist pels mateixos.

d) Elaborar i mantenir el Catàleg de recursos i serveis 
mobilitzables per a la protecció civil de Catalunya.

e) Aprovar la Carta dels serveis de protecció civil i, en 
tant que responsable màxim de la gestió de la qualitat 
d’aquests serveis, vetllar pel manteniment i per la millo-
ra continus de la qualitat de la protecció civil.

f) Aprovar els plans específics de la Generalitat.

g) Declarar l’activació dels plans de protecció civil d’àm-
bit de Catalunya, així com la posada en funcionament 
de la resta de fases preventives contemplades en els ma-
teixos i, si s’escau i subsidiàriament, les mateixes fun-
cions en relació amb els plans d’emergència municipal 
i els d’autoprotecció. Així mateix, també li correspon 
declarar la desactivació o la finalització de les fases pre-
ventives que no impliquen activació dels plans de protec-
ció civil d’àmbit de Catalunya, i comunicar als afectats 
aquesta situació.

h) Elevar al Govern l’informe sobre l’aplicació dels plans 
de protecció civil.

i) Exercir la direcció i el comandament superiors i la 
coordinació i la inspecció de tots els serveis, mitjans i 
recursos afectes al pla activat i de les actuacions que es 
facin com a conseqüència d’aquesta activació.

j) Presidir la Comissió de protecció civil de Catalunya 
i la Comissió de coordinació de la protecció civil local.

k) Exercir la direcció superior del Centre de coordinació 
operativa de Catalunya i del Centre d’atenció i gestió de 
trucades 112 i inspeccionar-ne, si s’escau, les seus terri-
torials i les associades.

l) Requerir a les altres administracions, a les entitats 
privades i als particulars la col·laboració necessària per 
al compliment de les obligacions establertes per aquesta 
Llei.

m) La coordinació, les relacions i la participació en ma-
tèria de protecció civil amb altres autoritats autònomes, 
amb les autoritats de l’Estat i en instàncies internacio-
nals.

n) L’aprovació del Pla i del Dispositiu d’Informació i Co-
municació de la protecció civil.

o) Impulsar les facultats d’inspecció establertes pels ar-
ticles 123 a 125.
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la base de l’informe emès per l’òrgan corresponent del 
Departament competent en matèria de protecció civil.

f) Proposar els serveis personals i materials mínims de 
què hauran de disposar els municipis en matèria de pro-
tecció civil.

g) Fer estudis, informes i propostes en matèria de pro-
tecció civil.

h) Les altres que li atribueixi la normativa vigent.

Article 47. El Centre de coordinació operativa 
de Catalunya

1. El Centre de coordinació operativa de Catalunya (CE-
CAT) és el centre superior de coordinació i informació 
de l’estructura de protecció civil de Catalunya. És un òr-
gan administratiu adscrit al Departament competent en 
matèria de protecció civil, amb l’estructura i el funciona-
ment que es determinaran reglamentàriament.

2. El CECAT és atès per personal especialitzat de pro-
tecció civil regulat per l’article 55, que actua sota la di-
recció de la persona titular de la direcció general compe-
tent en matèria de protecció civil.

3. Formen part, amb caràcter permanent, de la sala de 
guàrdia del CECAT membres en representació dels prin-
cipals grups d’actuació, entre els quals hi ha d’haver en 
tot cas representants dels serveis i cossos referents de-
finits per l’article 55.3, els quals constituiran un grup 
d’avaluació de les situacions de risc que es puguin de-
tectar.

4. Participen també en el CECAT i tenen accés a les 
seves dades persones degudament qualificades dels de-
partaments, organismes, empreses i serveis, tant públics 
com privats, que poden exercir un paper rellevant, o te-
nir informació de gran importància, per a la prevenció i 
gestió de riscos i per a l’actuació en cas d’emergència, en 
els termes que es determinaran reglamentàriament. En 
qualsevol cas, el CECAT ha de donar cabuda, de forma 
coordinada i en règim de cooperació recíproca, a totes 
les autoritats, serveis i administracions implicades da-
vant d’una emergència.

Article 48. Atribucions del CECAT

1. Són funcions del CECAT: 

a) Estar en contacte permanent amb els centres d’emer-
gència definits en els plans de protecció civil, acords i 
convenis. I, si cal per raó de l’emergència, coordinar les 
actuacions entre les diferents sales.

b) Recollir la informació relacionada amb situacions de 
risc potencial o real, valorar-la, analitzar-la, i transme-
tre-la als grups actuants i a les entitats que gestionen 
l’emergència i als dispositius d’informació i comunica-
ció.

c) Proposar l’activació i la desactivació dels plans de pro-
tecció civil i dels òrgans previstos en els mateixos.

d) En situacions de risc greu i d’emergència declarada, 
establir i executar les respostes adequades d’acord amb 
els protocols d’actuació.

3. La direcció general competent en matèria de protecció 
civil pot delegar en altres òrgans del seu Departament, 
en els òrgans territorials previstos per l’article següent 
o en les administracions locals funcions previstes en els 
apartats 1 i 2.d), e), f) i i) d’aquest mateix article.

Article 44. Atribucions dels òrgans 
territorials

Les delegacions territorials del Govern i les direccions 
territorials del Departament competent en protecció ci-
vil exerceixen les funcions que els atribueixen els regla-
ments d’organització interna de la Generalitat i les que 
els encomanin o deleguin el conseller o la consellera i 
la direcció general competents en matèria de protecció 
civil.

Article 45. La Comissió de protecció civil de 
Catalunya

1. La Comissió de protecció civil de Catalunya és l’òrgan 
col·legiat de caràcter consultiu, deliberant, coordinador i 
homologador superior en aquesta matèria a Catalunya.

2. La Comissió de protecció civil de Catalunya és presi-
dida pel conseller o la consellera del departament com-
petent en matèria de protecció civil i s’integra orgàni-
cament i funcionalment en aquest mateix departament, 
sense perjudici de l’autonomia de funcionament que li 
reconeix aquesta Llei.

3. Integren la Comissió de Protecció civil de Catalunya, 
en els termes que es determinaran reglamentàriament, 
les persones que representin les diverses administraci-
ons i serveis vinculats al sistema de protecció civil de 
Catalunya.

4. La Comissió de Protecció civil de Catalunya pot fun-
cionar en ple, en comissions sectorials, en comissions 
territorials o en grups de treball, segons determini el 
Reglament d’organització interna i de funcionament que 
pot aprovar ella mateixa amb el vot favorable de la majo-
ria absoluta dels seus membres.

Article 46. Atribucions de la Comissió de 
protecció civil de Catalunya

Són funcions de la Comissió de protecció civil de Cata-
lunya: 

a) Emetre informes preceptius previs sobre les normes 
tècniques i les disposicions legals i reglamentàries rela-
cionades amb la protecció civil que es dictin a Catalu-
nya.

b) Participar en la coordinació de les actuacions dels òr-
gans que exerceixen competències en matèria de protec-
ció civil.

c) Homologar els plans de protecció civil d’àmbit muni-
cipal i supramunicipal i els d’autoprotecció que s’esta-
bleixi reglamentàriament.

d) Ser informada del funcionament material dels plans 
i de les actuacions de resposta, avaluar-ne els resultats i 
formular les propostes adequades per a la seva millora.

e) Verificar el funcionament dels plans de protecció civil 
després de produir-se incidències de rellevància, sobre 
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Article 50. Atribucions de la resta de 
departaments i organismes de l’Administració 
la Generalitat

1. La protecció civil incumbeix a tots els departaments 
i organismes de l’Administració de la Generalitat, els 
quals han de tenir-ne en compte les necessitats en llur 
àmbit sectorial d’actuació.

2. En especial, i respecte a llur àmbit de competències, 
correspon als diferents departaments i organismes de la 
Generalitat: 

a) Incorporar sistemàticament en l’exercici de les seves 
competències les funcions de previsió, avaluació i pre-
venció dels riscos, en coordinació amb els òrgans com-
petents de protecció civil, de manera que la seva actu-
ació sigui orientada amb caràcter general a la reducció 
del risc, especialment quan afecta els usos del sòl i les 
activitats humanes i socials.

b) Participar en l’elaboració del Mapa de protecció civil 
de Catalunya, que té caràcter de pla territorial sectorial.

c) Participar en l’elaboració dels plans de protecció civil, 
integrar-hi els recursos i els serveis propis i formar part 
del consell assessor corresponent, en el cas que els ma-
teixos plans ho estableixin.

d) Potenciar els serveis i les infraestructures de la seva 
responsabilitat que siguin necessaris per millorar l’ope-
rativitat dels plans de protecció civil.

e) Identificar, en l’àmbit de les seves competències, els 
serveis bàsics essencials i les infraestructures crítiques 
que han de ser objecte de la protecció civil.

f) Fer els treballs de rehabilitació que els són propis i 
impulsar, dins llur àmbit competencial, els que corres-
ponguin a altres administracions públiques o al sector 
privat.

3. Les unitats directives dels departaments i els organis-
mes i empreses de la Generalitat amb funcions relaci-
onades amb les activitats indicades per l’article 75 han 
de disposar d’una anàlisi de risc d’aquesta activitat i 
adoptar les mesures d’autoprotecció que es determinen 
reglamentàriament.

4. Els departaments i organismes competents en matèria 
de meteorologia, geologia, aigües, medi natural, quali-
tat ambiental, residus, seguretat industrial, salut pública, 
serveis socials, energia i els demés que s’estableixi regla-
mentàriament han d’assegurar una disponibilitat conti-
nuada als efectes de la seva participació en l’avaluació i 
seguiment dels riscos de protecció civil.

5. El Govern pot crear, a proposta de la persona titular 
del departament competent en matèria de protecció civil, 
els òrgans i establir els instruments adequats per assegu-
rar la coordinació dels diversos departaments i organis-
mes afectats en matèria de protecció civil.

Article 51. Atribucions dels plens dels ens 
locals

1. Correspon als plens dels ajuntaments: 

a) Aprovar els plans de protecció civil d’àmbit munici-
pal.

e) Controlar i vigilar els sinistres i els riscos significatius 
que poden derivar en una situació d’emergència i avalu-
ar-ne les conseqüències.

f) Mobilitzar, per raó de l’emergència i a través de l’au-
toritat de protecció civil de la Generalitat de Catalunya, 
qualsevol recurs que sigui necessari, tan públic com 
privat.

g) Gestionar els sistemes associats a la xarxa d’alarmes i 
comunicacions de protecció civil.

h) Participar en la difusió d’informació sobre previsió i 
prevenció, elaborada pels organismes competents.

i) Les altres que es determinin reglamentàriament.

2. Per tal de poder exercir adequadament les seves fun-
cions, el CECAT: 

a) Ha de tenir, puntualment i en tot moment, coneixe-
ment de la situació dels mitjans dels diferents operatius 
previstos en els plans de protecció civil.

b) Ha d’estar informat en tot moment dels serveis dels 
diferents grups actuants previstos en els plans de pro-
tecció civil.

c) Ha de disposar dels plans d’actuació vigents dels 
grups operatius.

d) Ha de disposar en temps real de tota la informació que 
tinguin els centres d’emergència previstos en els plans de 
protecció civil.

e) Pot requerir la participació de qualsevol organisme 
o servei de la Generalitat o de les altres administraci-
ons públiques previstos en els plans de protecció civil, i 
aquestes l’han d’atendre amb la major celeritat.

f) Pot requerir informació sobre la disponibilitat de re-
cursos per a emergències als diversos Departaments de 
la Generalitat, als ens locals i a la resta d’administraci-
ons, així com també a empreses i particulars.

Article 49. Atribucions del Centre d’atenció 
i gestió de trucades d’urgència 112 de 
Catalunya

1. El Centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 
de Catalunya exerceix les funcions previstes per la seva 
normativa específica, d’acord amb el marc organitzatiu i 
de funcionament establert per aquesta.

2. El Centre es relaciona amb el Departament de la Ge-
neralitat competent en matèria de seguretat pública a 
través de la Direcció general de protecció civil. En con-
seqüència: 

a) El Centre ha d’exercir les seves activitats de confor-
mitat amb les potestats de direcció política d’aquesta 
Direcció General, als efectes de garantir la seva coordi-
nació operativa amb el CECAT.

b) Li corresponen a aquesta Direcció general la prepara-
ció del Contracte programa regulat per l’article 10 de la 
Llei 9/2007, de 30 de juliol, reguladora del Centre, i les 
funcions de seguiment, control i avaluació de l’activitat 
d’aquest.
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j) Exercir les altres funcions i facultats que li assigni la 
legislació vigent o que li puguin delegar.

3. L’alcalde o l’alcaldessa pot delegar les seves funcions, 
llevat les establertes per l’apartat 2.a), c), e) i i), en altres 
membres electes o directius de l’ajuntament, sense perju-
dici de les delegacions previstes per l’article 39.2.

Article 53. Les Comissions locals de protecció 
civil

1. Els municipis de més de 20.000 habitants i els altres 
que així es determini en aplicació de l’article 36.4 han de 
crear i tenir en funcionament una Comissió municipal 
de protecció civil, presidida per l’alcalde o l’alcaldessa 
i integrada per representants de l’ajuntament i de les al-
tres administracions que disposen de serveis afectes als 
plans municipals; per una persona en representació dels 
serveis territorials de protecció civil de la Generalitat; 
per representants de les entitats col·laboradores en funci-
ons de protecció civil i de l’associació de voluntariat, en 
l’àmbit municipal, si n’hi ha; pels directors o les directo-
res dels plans d’autoprotecció de les empreses i dels cen-
tres del municipi que hi siguin convocats o convocades, 
i pel personal especialitzat en protecció civil que la pre-
sidència consideri necessari. Per a la resta de municipis, 
aquesta Comissió és opcional.

2. La Comissió municipal de protecció civil té caràcter 
consultiu, deliberant i coordinador i exerceix les funci-
ons que li atribueixen les lleis, els reglaments i les orde-
nances municipals.

3. Els consells comarcals poden crear una Comissió co-
marcal de protecció civil, si així ho preveu el Pla co-
marcal d’assistència i suport als municipis en matèria de 
protecció civil, amb la composició i funcions que aquest 
determini.

Article 54. Els centres locals de coordinació 
operativa

1. Els ajuntaments dels municipis de més de 20.000 ha-
bitants i els altres que així es determini en aplicació de 
l’article 36.4 han de crear i mantenir el respectiu Centre 
local de coordinació operativa, de conformitat amb el 
que s’estableixi reglamentàriament, i que en qualsevol 
cas haurà d’actuar en coordinació amb el CECAT. Per a 
la resta d’ajuntaments, aquest Centre és opcional.

2. Els consells comarcals poden crear el seu centre de 
coordinació operativa, si així ho preveu el Pla comarcal 
d’assistència i suport als municipis en matèria de pro-
tecció civil, amb la composició i funcions que aquest 
determini.

Capítol 4. Els serveis de protecció civil

Article 55. Els serveis que integren la 
protecció civil

1. Els serveis que integren la protecció civil són constitu-
ïts pel conjunt de mitjans humans i materials destinats a 
les tasques de previsió, prevenció, planificació, formació, 
informació, vigilància, coordinació, intervenció i recu-
peració previstes per aquesta llei amb la finalitat de pre-

b) Crear la Comissió municipal de protecció civil i apro-
var-ne el reglament.

c) Aprovar el Conveni amb la respectiva associació de 
voluntariat de protecció civil, que determinarà les funci-
ons que haurà de desenvolupar aquesta entitat en la pro-
tecció civil del municipi.

d) Crear i definir l’estructura i la normativa de funcio-
nament del Centre municipal de coordinació operativa.

e) Adoptar les disposicions que assegurin la coherència 
de l’activitat municipal amb les polítiques de protecció 
civil, especialment les preventives.

f) Les altres funcions que li atorgui la legislació vigent.

2. Correspon als plens dels consells comarcals: 

a) L’aprovació del Pla comarcal d’assistència i suport als 
municipis en matèria de protecció civil.

b) Les previstes pels epígrafs c), e) i f) de l’apartat ante-
rior, en el seu àmbit.

Article 52. Atribucions dels alcaldes

1. L’alcalde és l’autoritat local superior de protecció civil, 
sense perjudici de les funcions del conseller o de la con-
sellera del departament competent en matèria de protec-
ció civil en el cas d’activació d’un pla de la Generalitat.

2. Correspon a l’alcalde: 

a) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del ple municipal 
l’aprovació dels instruments i de les resolucions indica-
des per l’apartat 1 de l’article 51.

b) Elaborar i mantenir el Catàleg de recursos i serveis 
mobilitzables per a la protecció civil en el municipi.

c) Declarar l’activació dels plans de protecció civil d’àm-
bit municipal davant de qualsevol situació de risc greu 
col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho re-
quereixi i, subsidiàriament, dels plans d’autoprotecció, 
declarar-ne la desactivació si l’evolució de la situació ho 
permet i comunicar al CECAT aquestes declaracions. 
Declarar la situació d’emergència i adoptar les mesures 
previstes per l’article 40.7.

d) Exercir la direcció i el comandament superiors i la co-
ordinació i la inspecció de tots els serveis i els recursos 
afectes al pla municipal activat i de les actuacions que es 
facin, sense perjudici de les funcions que corresponen al 
conseller o a la consellera del departament competent en 
matèria de protecció civil en el cas d’activació d’un pla 
de la Generalitat.

e) Presidir la Comissió municipal de protecció civil.

f) Exercir la direcció superior del Centre de coordinació 
operativa local.

g) Requerir a les entitats privades i als particulars la col-
laboració necessària per complir les obligacions esta-
blertes per aquesta llei.

h) Ordenar l’exercici de les facultats d’inspecció regula-
des pels articles 123 a 125.

i) Exercir la potestat sancionadora, en els termes esta-
blerts per aquesta llei.
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d) El Centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 
Catalunya i els serveis d’emergències mèdiques.

e) Els serveis de la xarxa pública de serveis socials de la 
Generalitat i dels ens locals, inclosos els concertats.

f) Els serveis o organismes de la Generalitat competents 
en matèria de meteorologia, geologia, aigua, residus i 
qualitat ambiental.

g) Els cossos, forces, serveis i efectius de seguretat, pro-
tecció i salvament que depenen de l’Administració Gene-
ral de l’Estat radicats a Catalunya.

h) Els efectius de seguretat, protecció i salvament de 
l’Administració General de l’Estat o d’administracions o 
entitats públiques d’altres països o de caràcter interna-
cional, quan són destinats puntualment a Catalunya per 
fer front a emergències produïdes en aquesta Comunitat.

i) Els serveis, organismes, entitats i empreses públiques 
responsables de l’explotació i gestió dels serveis i infra-
estructures de transports i comunicacions i de distribu-
ció i subministrament d’aigua i energia i, en general, els 
empleats i els mitjans materials del sector públic afectats 
a plans de protecció civil o a plans d’autoprotecció.

Article 57. Serveis privats de protecció civil

Formen part dels serveis privats de protecció civil: 

a) Els bombers i altres serveis de vigilància i protecció 
de les empreses i entitats privades i els demés mitjans 
humans i materials afectats als plans d’autoprotecció de 
les mateixes.

b) Les associacions de voluntaris i voluntàries del servei 
de protecció civil.

c) Les empreses i serveis privats d’explotació i gestió 
dels serveis i infraestructures de transports i comunica-
cions i de distribució i subministrament d’aigua i ener-
gia i, en general, els empleats i els mitjans materials del 
sector privat afectats a plans de protecció civil o a plans 
d’autoprotecció.

Article 58. El personal especialitzat de 
protecció civil

1.Té la condició de personal especialitzat de protecció 
civil el que ocupa els llocs que la Relació de Llocs de 
Treball de la Generalitat defineix amb les singularitats 
establertes per aquest article.

2. Amb la finalitat de poder complir adequadament les 
funcions que els atribueix l’article 59, s’aplica al personal 
especialitzat de protecció civil al servei dels òrgans de 
protecció civil de la Generalitat el règim jurídic establert 
legalment per als funcionaris de la Generalitat, amb les 
singularitats següents: 

a) Aquest personal, que en tot cas ha de ser funcionari, té 
la condició d’agent de l’autoritat en l’exercici de les fun-
cions que els atribueix l’article següent, als efectes que 
procedeixin legalment.

b) Els règims de dedicació, disponibilitat i horari de 
treball que se’ls aplica són especials, amb la finalitat de 
garantir el funcionament permanent dels serveis de la 

venir i gestionar els riscos col·lectius i evitar i combatre 
les situacions de catàstrofe o calamitat pública. Poden 
ser: 

a) Els serveis públics de protecció civil definits per 
l’article 56, que són els que tenen la responsabilitat de 
garantir l’exercici i la prestació efectius de les funcions 
i activitats previstos per l’article 21. Els membres dels 
serveis públics de protecció civil que tenen la condició 
d’autoritat o de funcionari o funcionària ostenten la 
potestat d’exercir les funcions que comportin l’exercici 
d’autoritat.

b) Els serveis privats de protecció civil definits per l’ar-
ticle 57, que exerceixen funcions de col·laboració en la 
protecció civil.

c) Els serveis competents en matèria de Salut Pública.

2. Els serveis que integren la protecció civil han d’estar 
connectats permanentment amb sistemes de comunica-
ció automàtics compatibles i en tot moment han de tenir 
una disponibilitat d’actuació immediata, actuen d’acord 
amb les previsions dels plans de protecció civil o d’au-
toprotecció als quals estan vinculats i en tot cas sota les 
facultats de direcció i de coordinació de les autoritats de 
protecció civil.

3. En l’àmbit dels diversos serveis que integren la protec-
ció civil, tenen la condició de serveis o cossos referents, 
en els que se sustenta la intervenció de la protecció civil 
i són per tant part necessària del sistema de protecció 
civil i tenen, en conseqüència, la capacitat de prendre 
les decisions en els centres i grups d’actuació en els que 
participen: 

a) En els centres de comandament avançat, el personal 
especialitzat de protecció civil de la Generalitat.

b) En els grups d’ordre, la Policia de la Generalitat Mos-
sos d’Esquadra.

c) En els grups d’intervenció, els Bombers de la Gene-
ralitat, si el pla de protecció civil activat no disposa al-
trament.

d) En els grups logístics, el personal especialitzat de pro-
tecció civil de la Generalitat.

e) En els grups sanitaris, el Servei d’emergències mèdi-
ques.

g) El cos d’agents rurals com a referent en les actuacions 
que incideixen en el medi ambient i la biodiversitat.

Article 56. Serveis públics de protecció civil

Constitueixen els serveis públics de protecció civil, en la 
mesura que exerceixen funcions establertes per aquesta 
llei: 

a) El personal especialitzat de protecció civil al servei 
dels òrgans de protecció civil de la Generalitat i dels ens 
locals.

b) El Cos de Bombers de la Generalitat i els dels ajun-
taments.

c) El Cos de Mossos d’Esquadra, el Cos d’agents rurals, 
les policies locals, la Policia portuària i els demés cos-
sos, forces i efectius de seguretat pública.



18 d’abril de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 57

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 85

2. Poden col·laborar en l’exercici de les activitats previs-
tes per l’apartat anterior altres empleats públics que no 
tenen la condició de personal especialitzat de protecció 
civil, en els termes que s’establiran reglamentàriament.

3. Corresponen al personal especialitzat de protecció ci-
vil dels ens locals, en el seu àmbit territorial i institucio-
nal, les funcions definides per l’apartat primer.

Article 60. Els serveis privats d’autoprotecció

1. Els serveis de vigilància, protecció i lluita contra in-
cendis de les empreses, públiques o privades, i també el 
conjunt de recursos i serveis propis d’autoprotecció de 
les empreses, les entitats, els centres i les instal·lacions 
dotats de plans d’autoprotecció, es consideren, a tots els 
efectes, serveis col·laboradors en la protecció civil.

2. Els recursos i els serveis indicats en l’apartat anterior 
poden ser afectats als plans de protecció civil de les di-
verses administracions i mobilitzats en el cas que s’acti-
vin, sempre que no vagin en detriment del pla d’autopro-
tecció al qual estiguin adscrits. En aquest supòsit, actuen 
sota l’autoritat i la direcció superior del director o direc-
tora del pla activat, garantint en qualsevol cas que quedi 
un mínim de mitjans i de personal d’intervenció a l’em-
presa, entitat, centre o instal·lació a la que protegeixen.

Article 61. El voluntariat del servei de 
protecció civil

1. La ciutadania pot col·laborar regularment de manera 
voluntària i desinteressada en les funcions de protecció 
civil per mitjà de les associacions de voluntariat del ser-
vei de protecció civil establertes per l’article 62, sense 
perjudici i amb independència del dret i el deure de col-
laboració a què es refereixen els articles 24 i 26.

2. La col·laboració dels voluntaris i les voluntàries de 
protecció civil ha de tenir per objecte activitats pròpies 
d’aquest servei, singularment les següents: 

a) Activitats de prevenció, planificació, simulacres i alar-
mes.

b) Formació sobre els riscos adreçada a les escoles, a la 
població en general i a les persones especialment expo-
sades als mateixos.

c) Informació sobre riscos i sobre mesures que cal adop-
tar per combatre’ls.

d) Suport a les següents funcions operatives dels serveis 
de protecció civil en cas d’emergències: logística, aten-
ció a les persones evacuades, informació i coordinació.

3. En qualsevol cas, els voluntaris i les voluntàries del 
servei de protecció civil i les seves associacions actuaran 
d’acord amb les funcions que els assignin i les instruc-
cions que els donin la direcció dels plans de protecció 
civil i les autoritats, els òrgans i els serveis públics de 
protecció civil competents, amb els qui resten vinculats 
funcionalment i orgànicament, en els termes que fixaran 
els reglaments, les ordenances locals i els plans de pro-
tecció civil.

4. El que estableixen els apartats anteriors és sense per-
judici de la possibilitat de què els voluntaris i les volun-
tàries de protecció civil i les seves associacions puguin 

seva responsabilitat les vint-i-quatre hores del dia, tots 
els dies de l’any.

c) El personal especialitzat de protecció civil ha d’haver 
superat els cursos d’especialització en aquesta matèria 
impartits per l’Institut de Seguretat de Catalunya, que 
siguin adequats a la categoria i a les funcions respec-
tives. Aquests cursos de formació poden tenir caràcter 
selectiu, en el marc dels procediments que reglamentàri-
ament s’estableixin. La realització d’aquests cursos tam-
bé s’exigirà al personal interí que ocupi llocs de personal 
especialitzat de protecció civil.

d) Els complements retributius d’aquest personal han de 
ser coherents amb les especials responsabilitat, dedica-
ció i qualificació professional que se’ls exigeix pels pa-
ràgrafs anteriors.

3. El Govern de la Generalitat, a proposta conjunta dels 
departaments competents en matèria de funció pública i 
de protecció civil, ha de fixar per Decret el règim aplica-
ble al personal especialitzat de protecció civil de la Ge-
neralitat, i la seva organització, desenvolupant a aquests 
efectes els requisits establerts per l’apartat anterior.

4. El règim especial establert per aquest article també 
s’aplica al personal especialitzat de protecció civil dels 
ens locals, de conformitat amb el previst per la legislació 
de règim local i la de funció pública de Catalunya i la 
normativa interna de les respectives entitats.

Article 59. Funcions pròpies del personal 
especialitzat de protecció civil

1. Són funcions pròpies que corresponen al personal es-
pecialitzat de protecció civil de la Generalitat: 

a) L’assistència professional requerida pel funcionament 
permanent del CECAT, en especial la seva sala de guàr-
dia, incloses les funcions de coordinació dels cossos de 
seguretat i dels demés serveis públics i privats de pro-
tecció civil.

b) L’assistència professional a les autoritats i òrgans de 
protecció civil de la Generalitat en la formulació i ac-
tivació dels plans de protecció civil corresponents, en 
l’aplicació de les mesures previstes pels mateixos i, en 
general, en cas de situacions d’emergència, i l’exercici 
de les funcions d’intervenció que els correspongui en 
aquestes situacions, incloses les de servei referent en els 
grups logístics i en els Centres de comandament avançat 
i la corresponent capacitat de coordinar l’actuació dels 
demés cossos, personal i serveis implicats en la gestió de 
l’emergència.

c) Exercir les funcions de previsió, prevenció, planifica-
ció, anàlisi, avaluació, informació, i formació, així com 
les de coordinació dels serveis públics i privats de pro-
tecció civil i integració de la informació que proporcio-
nen, tot en relació amb l’exercici de les competències de 
protecció civil de la Generalitat.

d) Exercir les funcions d’inspecció i la instrucció dels 
expedients sancionadors regulats per aquesta llei, en 
l’àmbit de les competències de la Generalitat, sota la di-
recció de les autoritats i dels òrgans de protecció civil 
competents.

e) Les demés que els encomani la legislació vigent.
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b) Portar, si participen en exercicis, simulacres i emer-
gències, les insígnies que el Govern determinarà regla-
mentàriament.

c) Rebre els reconeixements, les mencions i les recom-
penses honorífiques que s’estableixin per reglament.

d) Estar coberts en l’exercici de les seves funcions de 
voluntariat, fins i tot si les exerceixen a fora del seu àm-
bit territorial, per una pòlissa d’assegurança que ha de 
subscriure l’administració que reconegui la respectiva 
associació.

2. Els membres de les associacions del servei de protec-
ció civil tenen l’obligació de: 

a) Participar en les activitats de preparació i formació a 
les quals siguin convocats pels òrgans rectors de l’associ-
ació i per les autoritats i òrgans de protecció civil.

b) Desenvolupar les tasques de suport als serveis de pro-
tecció civil que hagi assumit la seva associació.

c) Acudir a la crida de les autoritats de protecció civil 
en els casos d’activació de plans i de simulacres, presen-
tant-se amb la màxima urgència en el lloc indicat, llevat 
dels casos en què això els pugui ocasionar problemes de 
caràcter laboral o professional, degudament justificats.

d) Realitzar, en cas d’emergència, les actuacions que, 
d’acord amb les indicacions del pla, siguin ordenades pel 
director o la directora d’aquest o per la persona en qui 
aquests deleguin.

3. Reglamentàriament s’aprovarà l’Estatut del voluntari-
at de la protecció civil, que desenvoluparà els drets i deu-
res, funcions i règim jurídic establerts per aquest article 
i els anteriors, i fixarà els principis i criteris d’actuació 
dels mateixos, que han de ser coherents amb el que esta-
bleix aquesta Llei.

Article 64. Qualificació tècnica i professional

1. Reglamentàriament es determinaran els requisits mí-
nims de qualificació i d’experiència professional que 
hauran de complir les persones responsables de la con-
fecció dels plans de protecció civil, singularment els 
d’autoprotecció, de la redacció d’informes o auditories 
d’especial significació i de les altres operacions de pro-
tecció civil que estableixin els esmentats reglaments.

Capítol 5. Les relacions entre les 
Administracions, les autoritats, els òrgans i 
els serveis de protecció civil

Article 65. Deure de col·laboració

El sistema de protecció civil de Catalunya forma una es-
tructura integrada, que es basa en el deure de totes les 
administracions públiques de col·laborar-hi, recíproca-
ment i amb lleialtat institucional, en l’exercici de llurs 
competències respectives.

Article 66. Intercanvi d’informació

1. Totes les administracions s’han de facilitar mútua-
ment la informació que requereixi l’exercici eficaç de les 
funcions respectives en matèria de protecció civil.

donar també suport a funcions pròpies d’altres cossos 
o serveis integrats en la protecció civil, sempre que es 
tracti d’activitats de suport per a les quals els voluntaris i 
les voluntàries que hi participen tenen la preparació ade-
quada i només si hi actuen a requeriment i a les ordres 
directes d’un dels serveis o cossos referents de l’article 
52.3

5. Les administracions competents en protecció civil 
promouran el voluntariat en el servei de protecció civil 
i especialment la vinculació de voluntaris o voluntàries 
qualificats professionalment als plans de protecció civil. 
La Generalitat oferirà als voluntaris i voluntàries del 
servei de protecció civil formació específica per exercir 
activitats determinades en aquest àmbit.

Article 62. Les associacions de voluntariat 
del servei de protecció civil

1. Són considerades associacions de voluntaris o voluntà-
ries del servei de protecció civil les constituïdes d’acord 
amb la legislació general d’associacions que tenen com a 
finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques 
de protecció civil, i són reconegudes per alguna de les 
administracions competents en aquesta matèria, d’acord 
amb el previst per aquest article.

2. Els plans de protecció civil municipals només poden 
reconèixer una associació de voluntariat del servei de 
protecció civil. A aquests efectes, correspon a l’ajunta-
ment determinar l’associació que ha de quedar vinculada 
funcionalment, mitjançant el corresponent conveni, al 
pla i a l’autoritat local de protecció civil.

3. Els consells comarcals poden reconèixer associa-
cions de voluntariat d’àmbit comarcal i promoure la 
seva vinculació als plans municipals de protecció civil 
respectius, bé en funcions d’assistència i suport de les 
associacions de voluntariat del servei de protecció civil 
municipals, o bé substituint aquestes, segons determinin 
els ajuntaments.

4. El Departament de l’Administració de la Generalitat 
competent en matèria de protecció civil pot reconèixer 
una o més d’una associacions de voluntariat al servei de 
protecció civil d’àmbit supralocal, especialment si tenen 
per objecte donar-li suport en tasques altament qualifi-
cades o molt especialitzades. Les autoritats de protecció 
civil de la Generalitat també poden mobilitzar i requerir 
el suport de les associacions de voluntariat d’àmbit local, 
si així ho preveu la seva planificació de protecció civil o 
ho requereixen una situació d’emergència.

5. Les associacions regulades per aquest article han de 
ser inscrites en un registre especial que ha de portar el 
departament competent en matèria de protecció civil, 
d’acord amb el que es determinarà reglamentàriament.

Article 63. L’estatut del voluntariat de 
protecció civil

1. Els membres de les associacions de voluntariat del 
servei de protecció civil inscrites en el registre establert 
per l’article 62.5 tenen dret a: 

a) Portar el nom de «voluntaris i voluntàries del servei de 
protecció civil» del municipi o de la comarca correspo-
nent o, si s’escau, de la Generalitat de Catalunya.
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necessaris per a la prestació dels seus serveis de caràcter 
obligatori.

4. La cooperació, assistència i auxili establerta per 
aquest article ha de tenir també la finalitat de promoure 
la qualitat dels serveis de protecció civil; amb aquesta 
finalitat es redactaran i difondran models de cartes de 
serveis, bones pràctiques i d’altres instruments de gestió 
de la qualitat.

Article 68. Audiència prèvia

1. Les actuacions d’una administració que poden afec-
tar les competències d’una altra en matèria de protecció 
civil requereixen l’audiència prèvia de l’administració 
afectada.

2. Si la naturalesa de l’actuació ho permet, l’audiència 
consisteix en la sol·licitud d’un informe o d’al·legacions 
prèvies, que no tenen valor vinculant llevat que la legis-
lació específica estableixi el contrari, sens perjudici de 
les que corresponen a la Comissió de Protecció Civil.

3. Aquest principi d’audiència s’ha d’aplicar especial-
ment en els procediments de formulació i aprovació dels 
instruments de planificació.

Article 69. Convenis

L’Administració de la Generalitat i les entitats locals, i 
aquestes entre sí, poden establir convenis per col·laborar 
en les tasques de protecció civil en els terrenys tècnic, 
econòmic, administratiu i operatiu per mitjà d’actuaci-
ons i programes d’interès comú, especialment per fer 
estudis i activitats de formació, concretar formes i me-
canismes d’assistència a la planificació, compartir infor-
mació i recursos humans i materials de protecció civil, 
realitzar obres i infraestructures previstes en els plans i 
rehabilitar serveis i infraestructures danyats per catàs-
trofes i calamitats.

Article 70. Delegació i encàrrec de 
competències entre administracions públiques

1. L’Administració de la Generalitat pot delegar en els 
ens locals interessats l’exercici de competències deter-
minades en matèria de protecció civil, tret de les previs-
tes per l’article 35.a) b) i f). També pot encarregar-los la 
gestió de determinades activitats i funcions de la seva 
competència.

2. Els ens locals poden encarregar-se entre sí o a l’Ad-
ministració de la Generalitat la gestió de determinades 
activitats o funcions de la seva competència.

3. Els municipis poden delegar l’exercici de les compe-
tències i la prestació dels serveis de protecció civil que 
els atribueix aquesta Llei al consell comarcal correspo-
nent.

4. Les delegacions i els encàrrecs de gestió previstos en 
els apartats anteriors s’han d’efectuar de conformitat 
amb el règim jurídic establert per a les mateixes per la 
legislació de règim local i per la reguladora del règim 
jurídic bàsic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú. En qualsevol cas, han de 
ser acordades per ambdues parts, s’han de formalitzar 
per conveni i les delegacions només seran eficaces a par-

2. En especial, cada administració ha de comunicar a les 
altres administracions afectades per la seva activitat: 

a) Els instruments de planificació que elabora.

b) Els estudis sobre recursos, serveis i tècniques de pre-
venció i intervenció que fa.

c) Les mesures de prevenció aplicades als elements vul-
nerables i a les activitats que generen risc.

d) Els programes i les actuacions que desenvolupa en 
aquesta matèria.

e) Les previsions i els fets i les incidències que coneix i 
que poden causar una situació de risc col·lectiu o d’emer-
gència.

f) L’activació i la desactivació dels plans, així com les 
seves diferents fases.

g) Les actuacions dutes a terme en els casos d’emergèn-
cia.

Les administracions afectades poden sol·licitar la infor-
mació prevista en aquest apartat o la seva ampliació.

3. Les administracions titulars de centres de coordinació 
operativa o de bases de dades que continguin informació 
rellevant per a la prevenció i gestió de riscos han d’oferir 
a les altres administracions afectades accés directe i en 
temps real a la informació de què disposin i que pugui 
ser del seu interès.

4. El departament competent en matèria de protecció 
civil ha de desenvolupar i difondre entre les altres ad-
ministracions públiques els programes informàtics i les 
xarxes de comunicacions que garanteixin la tramesa 
i l’accés immediats a la informació referida per aquest 
article.

Article 67. Assistència, auxili i cooperació

1. L’Administració de la Generalitat, els consells comar-
cals i els consells de vegueria han de prestar assistència 
tècnica en matèria de protecció civil als ajuntaments, es-
pecialment per a: 

a) La formació del personal especialitzat de protecció 
civil.

b) La realització de campanyes informatives i de prepa-
ració de la població.

c) L’elaboració dels plans de protecció civil i el Catàleg 
de recursos i serveis mobilitzables.

2. L’Administració de la Generalitat ha de prestar, si 
cal, auxili a l’exercici de les funcions locals d’interven-
ció per combatre emergències. L’auxili es canalitza per 
mitjà dels centres de coordinació operativa i es presta 
a requeriment del director o directora del pla activat o 
per iniciativa del conseller o consellera del departament 
competent en matèria de protecció civil, i consisteix a fer 
disponibles els mitjans personals i tècnics i a prestar el 
suport logístic necessari.

3. L’Administració de la Generalitat ha de cooperar eco-
nòmicament amb els ajuntaments, especialment mitjan-
çant subvencions per a la confecció de plans municipals 
de protecció civil i per dotar-los dels mitjans i recursos 
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c) La Comissió ha de tenir dues vicepresidències, una 
d’elles a càrrec d’un representant dels ens locals.

d) Els membres d’aquesta Comissió també ho han de ser 
de la Comissió de protecció civil regulada per l’article 45.

3. Li correspon a la Comissió de coordinació de la pro-
tecció civil local: 

a) Debatre i informar prèviament a la seva aprovació els 
instruments de coordinació de la protecció civil local es-
tablerts per l’article 71.

b) Fer seguiment de les funcions de coordinació de la 
protecció civil local.

c) Debatre i proposar mesures per millorar el funciona-
ment dels serveis i les activitats de protecció civil dels 
ens locals i la seva coordinació amb els de la Generalitat.

Article 73. Substitució

1. Si, en els supòsits previstos per l’article 36.3 i 4, un 
municipi no fa l’actuació a què l’obliga la llei, l’Admi-
nistració de la Generalitat pot substituir-lo, amb el re-
queriment previ del conseller o consellera competent 
en matèria de protecció civil i si l’ajuntament no porta a 
terme l’actuació requerida o no en justifica degudament 
la impossibilitat de compliment en el termini d’un mes, 
i després de què el conseller o la consellera competent 
en matèria de protecció civil en declari la seva manca de 
compliment. No cal deixar transcórrer el termini d’un 
mes des de la formulació del requeriment si l’actuació 
requerida és urgent i si, en el cas que no es faci, es poden 
posar en perill persones i béns o es pot agreujar la situ-
ació de risc.

2. La substitució consisteix en què l’actuació local és re-
alitzada per l’òrgan o servei, del departament competent 
en funció de l’actuació a realitzar, a càrrec del municipi 
que hi és obligat. El departament competent en matèria 
de protecció civil adreçarà escrit a l’òrgan afectat per re-
alitzar l’actuació per substitució. En cas de discrepància 
de l’òrgan competent per dur a terme l’actuació en con-
cret, serà necessari l’informe determinant del Gabinet 
Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

3. El conseller o la consellera competent en matèria de 
protecció civil ha d’informar immediatament el conse-
ller o la consellera competent en matèria d’administració 
local de l’adopció del requeriment i de totes les resoluci-
ons que adopti en aplicació del previst per aquest article, 
així com tots aquells altres departaments que puguin ser 
afectats per raó de la matèria en relació amb l’actuació 
concretar a adoptar.

Article 74. Col·laboració i coordinació amb 
l’Administració General de l’Estat

1. Els serveis i els efectius, tant humans com materials, 
de l’Administració General de l’Estat o dels organismes 
o empreses que en depenen, radicats a Catalunya o envi-
ats a aquest territori, poden ser vinculats als instruments 
de planificació i als centres de coordinació operativa pre-
vistos per aquesta llei, si les seves característiques així 
ho justifiquen.

tir de la seva publicació en el Diari o Butlletí oficial cor-
responent.

Article 71. Coordinació de la protecció civil 
dels ens locals

1. El Govern i l’Administració de la Generalitat poden 
coordinar les actuacions de protecció civil dels ens lo-
cals, mitjançant la determinació dels mitjans i dels sis-
temes de relació que fan possible l’acció conjunta de les 
autoritats, òrgans i serveis de protecció civil municipals 
i comarcals, a fi d’aconseguir la integració de les seves 
actuacions en el sistema de protecció civil establert per 
aquesta Llei. Aquesta coordinació es pot estendre, en tot 
cas, a les funcions següents: 

a) Promoure l’homogeneïtzació dels mitjans tècnics i la 
uniformitat dels altres elements comuns.

b) Establir els instruments i els mitjans que fan possible 
un sistema permanent de comunicació i d’informació re-
cíproca.

c) Establir els requisits mínims de titulació, de qualifica-
ció professional, d’accés i de promoció que han de com-
plir les persones responsables dels serveis municipals i 
comarcals de protecció civil, i prestar-los serveis de for-
mació específica.

d) Establir requisits mínims i criteris d’homogeneïtat 
que han de complir els plans locals de protecció civil.

e) Programar i coordinar la participació conjunta d’efec-
tius i serveis de la Generalitat i dels ens locals en acti-
vitats d’informació i sensibilització, funcionament de la 
xarxa d’alarmes, simulacres i altres activitats preventi-
ves.

f) Establir procediments i mecanismes de coordinació 
de la intervenció de serveis i efectius locals en emergèn-
cies d’abast supralocal.

2. Les funcions de coordinació previstes en aquest arti-
cle han de respectar en tot cas l’autonomia i les compe-
tències dels municipis i dels consells comarcals afectats 
per les mateixes.

Article 72. La Comissió de coordinació de la 
protecció civil local

1. Es crea la Comissió de coordinació de la protecció ci-
vil local que és l’òrgan estable de col·laboració i partici-
pació dels municipis i dels consells comarcals en l’exer-
cici de les funcions de coordinació de la protecció civil 
local previstes per l’article 71.

2. La Comissió de coordinació de la protecció civil local 
és presidida pel conseller o la consellera del Departa-
ment de la Generalitat competent en matèria de protec-
ció civil i integrada per representants de la Generalitat i 
dels ens locals de Catalunya que exerceixen competèn-
cies atribuïdes per aquesta Llei. Reglamentàriament es 
determinarà la seva composició, de conformitat amb els 
criteris següents: 

a) La representació dels ens locals ha de ser designada a 
proposta de les seves associacions representatives.

b) La representació dels ens locals ha de sumar com a 
mínim més de la meitat dels membres de la Comissió.
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c) Establir mecanismes de relació i de compartició de 
dades i d’informació en temps real entre els centres de 
coordinació operativa respectius.

d) Comunicar-se immediatament les activacions dels 
plans de protecció civil i les altres declaracions d’emer-
gència que puguin afectar les altres comunitats.

e) Prestar-se la col·laboració dels mitjans humans i ma-
terials de protecció civil que pugui ser necessària per 
afrontar situacions de risc col·lectiu, de catàstrofe o de 
calamitat que ho requereixin.

f) Els demés que procedeixin.

2. Els acords i protocols que es formalitzin de confor-
mitat amb l’apartat anterior seran públics i s’hauran de 
comunicar a l’Administració General de l’Estat.

Article 77. Col·laboració i coordinació amb les 
administracions locals veïnes

1. Amb els mateixos objectes de l’article anterior, i en 
el seu àmbit territorial i competencial, les administraci-
ons locals catalanes també poden promoure i formalitzar 
acords i protocols de col·laboració i coordinació en ma-
tèria de protecció civil amb les administracions locals 
confrontants o properes al seu terme respectiu, radicades 
a dins o a fora de Catalunya.

2. Els acords i protocols que es formalitzin de confor-
mitat amb els apartats anteriors seran públics i els ens 
que els subscriuen els hauran de comunicar a l’Adminis-
tració de la Generalitat i, si transcendeixen de l’àmbit 
territorial de Catalunya, a l’Administració General de 
l’Estat.

Article 78. Col·laboració i coordinació amb les 
administracions d’altres estats

1. L’Administració de la Generalitat i les administracions 
locals que exerceixin les competències de protecció civil 
previstes per aquesta llei poden promoure i formalitzar 
acords i protocols de col·laboració i coordinació en matè-
ria de protecció civil amb les administracions públiques 
competents d’altres països, amb els mateixos objectes 
establerts per l’article 76.

2. Prèviament a la formalització dels acords i protocols 
referits per l’apartat anterior se’n ha d’informar a l’Ad-
ministració General de l’Estat, a qui també se li han de 
comunicar un cop aprovats, a més a més de donar-los 
publicitat.

Títol 4. Instruments de protecció civil

Capítol 1. Instruments per prevenir els riscos

Article 79. El Mapa de protecció civil

1. El Mapa de protecció civil de Catalunya és el docu-
ment que assenyala, descriu, qualifica i localitza en el 
territori els diversos elements de risc col·lectiu greu que 
concorren a cada indret, tant des del punt de vista de la 
planificació i la gestió d’emergències, com de regula-
ció i control dels usos del sòl. També fixa els criteris en 

2. La coordinació operativa amb les autoritats de l’Estat 
s’exerceix ordinàriament per mitjà del CECAT i pels me-
canismes establerts pels articles següents.

3. Els centres, establiments, infraestructures, organis-
mes i empreses de l’Administració General de l’Estat ra-
dicats a Catalunya que reuneixin les característiques pre-
vistes per l’article 80 han d’adoptar els plans i les altres 
mesures d’autoprotecció establerts per aquesta llei, que 
hauran de ser homologats d’acord amb el que estableix 
l’article 93.

4. Es garanteix a les autoritats, òrgans i serveis de pro-
tecció civil de l’Estat l’accés a la informació dels centres 
de coordinació operativa i dels plans regulats per aquesta 
Llei, quan sigui necessari per al compliment de les seves 
competències.

Article 75. Col·laboració i participació en 
matèria de seguretat nuclear

1. La participació de la Generalitat de Catalunya en 
l’exercici de les competències estatals d’execució de les 
funcions de prevenció i de protecció civil en matèria de 
seguretat nuclear es fixarà en el corresponent conveni, de 
conformitat amb les determinacions següents: 

a) Li correspon a la Generalitat participar en l’elabora-
ció i aprovació del PENTA i executar-ne i gestionar-ne 
les seves determinacions relatives a les centrals nuclears 
ubicades en el territori de Catalunya. La seva direcció en 
l’àmbit de Catalunya correspondrà a les autoritats de la 
Generalitat, i serà compartida amb les de l’Estat en tot 
allò que transcendeixi aquest territori.

b) S’han d’assignar els serveis i cossos d’emergències i 
de salvament i els cossos i forces de seguretat de Catalu-
nya com a recursos del PENTA.

c) El sistema de protecció civil de Catalunya ha d’inte-
grar els recursos de seguretat nuclear de l’Administració 
General de l’Estat.

d) S’ha d’assegurar la capacitat de la Generalitat de col-
laborar amb les demés comunitats autònomes i amb els 
estats limítrofes davant d’una emergència nuclear comuna.

2. El conveni previst per l’apartat anterior ha d’establir 
també la participació de les entitats locals afectades en 
l’execució de les funcions de prevenció i protecció en 
matèria de seguretat nuclear, d’acord amb la conformitat 
prèvia de les mateixes.

Article 76. Col·laboració i coordinació amb les 
comunitats autònomes veïnes

1. L’Administració de la Generalitat promourà i formalit-
zarà convenis, acords o protocols de col·laboració i coor-
dinació amb les comunitats autònomes confrontants amb 
Catalunya o properes al seu territori, amb l’objecte de: 

a) Definir un catàleg dels riscos o de les situacions 
d’emergència que poden requerir mesures conjuntes o 
compartides de prevenció o d’intervenció, i determinar 
les característiques i l’establiment d’aquestes.

b) Preveure mecanismes de participació en la formulació 
dels plans de protecció civil respectius i d’accés a la in-
formació associada als mateixos.
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Article 81. La prevenció en l’activitat 
administrativa

1. Les actuacions de totes les administracions públiques 
a Catalunya, en l’exercici de les competències respecti-
ves, han de ser orientades a la contenció i a la reducció 
del risc i a la gestionabilitat de les emergències que pu-
guin esdevenir.

2. Els instruments de regulació i de planificació, així 
com els projectes d’obres, d’infraestructures i de serveis 
de les administracions públiques han de tenir en comp-
te expressament les necessitats de protecció civil en els 
àmbits respectius i establir, si s’escau, mesures de pre-
venció de riscos col·lectius i de minimització de l’impac-
te d’eventuals catàstrofes i calamitats, d’acord amb els 
criteris que s’establiran reglamentàriament en aplicació 
del previst per l’article 85

3. La regulació i la intervenció administratives que inci-
deixen en les activitats de concurrència social o pública 
han de garantir la prevenció dels riscos i les capacitats de 
gestió i respostes que caldrà donar en cas d’emergència.

Article 82. Implantació de nous elements 
vulnerables

1. Mitjançant el Mapa de protecció civil i els reglaments 
que dictarà la Generalitat en desenvolupament i aplica-
ció d’aquesta Llei es fixaran els criteris de regulació i 
control dels usos del sòl i de les activitats socials i hu-
manes en el territori en funció de la implantació de nous 
elements vulnerables, que les facin compatibles amb la 
prevenció i gestió dels riscos. Aquests criteris han de te-
nir en compte: 

a) Les emergències possibles en l’àmbit de la protecció 
civil.

b) La vulnerabilitat de les persones, béns i medi ambient 
i la biodiversitat.

c) Les mesures de protecció que cal aplicar pels serveis 
de protecció civil i pels d’autoprotecció, així com les ca-
pacitats reals òptimes del sistema de protecció civil.

d) Les millors tecnologies disponibles.

e) La fiabilitat de l’aplicació de l’autoprotecció per part 
de la població.

f) Els altres factors que, motivadament, es considerin 
adients.

Aquests criteris s’hauran d’aplicar específicament per 
evitar riscos que poden generar emergències en les que 
la capacitat de gestió de la protecció civil pot resultar 
condicionada per la impossibilitat de previsió de l’emer-
gència, per la celeritat o ràpida evolució de l’afectació o 
per la intensitat o afectació potencialment extraordinària 
a la població.

2. S’han de sotmetre a informe de la direcció general 
competent en matèria de protecció civil, durant el mateix 
termini previst per la normativa específica respectiva per 
als tràmits d’informació pública, audiència o consulta 
institucional a què s’han de sotmetre els seus projectes, 
els instruments de regulació i de planificació següents, 
en els termes que es determinaran reglamentàriament: 

base als quals es podrà determinar la gestionabilitat dels 
riscos i pot limitar o prohibir activitats determinades a 
llocs donats per motiu de la no gestionabilitat del risc.

2. El Mapa de protecció civil de Catalunya té el caràcter 
de pla territorial sectorial, de conformitat amb el previst 
per la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política terri-
torial, és redactat i periòdicament revisat i actualitzat pel 
departament competent en matèria de protecció civil, en 
col·laboració i amb l’informe preceptiu del departament 
competent en matèria de política territorial. El Mapa i 
les seves revisions han de ser aprovats pel Govern, previ 
informe dels diversos departaments de la Generalitat i 
de les altres administracions afectades.

3. L’elaboració del Mapa de protecció civil de Catalunya 
es farà sobre la base dels antecedents i dels estudis ela-
borats pels òrgans i serveis de les administracions amb 
competències sectorials sobre les activitats que generen 
risc, i tenint en compte els criteris de previsió i avaluació 
del risc, de planificació d’emergències i els altres que es 
poden establir reglamentàriament en aplicació del pre-
vist per l’article 82.

4. El Govern ha d’informar al Parlament de l’aprovació 
del Mapa i de les seves revisions i actualitzacions.

Article 80. La determinació de les activitats, 
instal·lacions i establiments de risc 

1. El Govern ha de determinar per reglament, a proposta 
del departament competent en matèria de protecció civil, 
i escoltades les administracions, organismes, entitats i 
empreses afectades: 

a) Les activitats susceptibles de generar riscos greus col-
lectius, catàstrofes o calamitats públiques.

b) Els establiments, instal·lacions i centres, públics o pri-
vats, que poden resultar afectats de manera especialment 
greu per situacions de risc col·lectiu, catàstrofe o calami-
tat pública.

2. Les activitats, establiments, instal·lacions i centres de-
terminats de conformitat amb l’apartat anterior hauran 
de tenir un pla d’autoprotecció, de conformitat amb el 
previst per l’article 93, i també hauran d’adoptar les de-
més mesures d’autoprotecció i mantenir els mitjans per-
sonals i materials necessaris per afrontar les situacions 
de risc i d’emergència, tot segons el que estableixin les 
directrius bàsiques d’autoprotecció definides legalment i 
reglamentàriament.

3. El reglament previst per l’apartat 1 d’aquest article ha 
de determinar les activitats, establiments, instal·lacions 
i centres que tenen la condició de serveis bàsics o es-
sencials o d’infraestructures crítiques, als efectes de la 
seva especial protecció i restabliment prioritari en cas 
d’emergència, i fixar les mesures d’autoprotecció, inclo-
sos els plans de contingència, que hauran d’adoptar les 
entitats o empreses, públiques o privades, responsables 
de la seva explotació o gestió.

4. El reglament previst per l’apartat 1 d’aquest article 
també ha de desenvolupar i definir sistemes que donin 
els paràmetres adequats i automàtics per a la previsió de 
futurs riscos col·lectius.
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Article 84. Formació escolar

1. Els centres educatius de primària i secundària han de 
programar i realitzar activitats d’informació, prevenció 
i divulgació en matèria de protecció civil i han de fer 
els simulacres que corresponguin, de conformitat amb el 
que estableixi la normativa d’autoprotecció.

2. Les autoritats, els òrgans i els serveis de protecció ci-
vil han de col·laborar amb els centres escolars, als efectes 
del que estableix l’apartat anterior.

Article 85. Estudi i recerca

L’Administració de la Generalitat i els ens de govern 
local han de promoure l’estudi científic dels riscos que 
poden afectar la població, els béns i el medi ambient; la 
recerca sobre els mitjans i les tècniques de resposta, i els 
estudis sociològics necessaris per determinar les neces-
sitats informatives de la població.

Article 86. Formació del personal

1. Han de rebre informació i formació específica en ma-
tèria de protecció civil, de conformitat amb les directrius 
que fixarà el Departament competent en la mateixa: el 
personal dels serveis públics inclosos en els plans de 
protecció civil, el voluntariat integrat en les associacions 
regulades per l’article 62 i el personal dels serveis d’au-
toprotecció previstos pels plans regulats per l’article 93.

2. Les activitats de formació del personal es desenvolu-
paran per l’Institut de seguretat pública de Catalunya i, 
si s’escau, per altres centres, de conformitat amb els pro-
grames mínims que determinarà el Departament compe-
tent en matèria de protecció civil.

Capítol segon. Plans de protecció civil

Article 87. Classes de plans

1. Els plans de protecció civil poden ser: 

a) Territorials, que són els que fan front a les emergèn-
cies de caràcter general que es poden presentar en un 
determinat àmbit territorial. Són plans territorials: 

– El Pla de protecció civil de Catalunya.

– Els Plans bàsics municipals d’emergències.

b) Especials o específics, que són els que fan front a un 
risc concret i a un tipus d’emergència, que requereixen 
tractament especialitzat. Són els següents: 

– Els Plans Especials de protecció civil de la Generalitat.

– Els Plans d’actuació municipal, com a plans especials 
municipals.

– Els Plans Específics de protecció civil, que són d’àmbit 
municipal.

2. També tenen la condició de plans de protecció civil: 

a) Els plans directors de protecció civil.

b) Els plans comarcals d’assistència i suport als munici-
pis en matèria de protecció civil.

a) Els avantprojectes de llei i els projectes de reglament 
que tinguin per objecte la regulació, general o específica, 
d’activitats, establiments o centres afectats per la norma-
tiva reglamentària reguladora dels plans d’autoprotecció, 
així com els altres que afectin la presència de la població 
o d’altres elements vulnerables en les zones de risc.

b) Els plans territorials, els urbanístics i els sectorials i, 
en general, tots els instruments de planificació que com-
portin presència de població nova en zones de risc.

c) Els projectes d’infraestructures, equipaments o cons-
truccions i les autoritzacions o llicències ambientals, 
sectorials o d’activitats que per la seva normativa especí-
fica hagin de ser objecte d’informació pública, audiència 
o consulta institucional.

d) Els procediments de modificació i els de revisió de 
les normes, plans, projectes i autoritzacions o llicències 
indicats els tres paràgrafs anteriors que impliquin la im-
plantació de nous elements vulnerables, sempre que per 
la seva normativa específica hagin de ser objecte d’infor-
mació pública, audiència o consulta institucional.

3. L’informe de la direcció general competent en matèria 
de protecció civil previst a l’apartat anterior és vinculant 
si s’oposa al projecte, pla, construcció o activitat, o el 
condiciona a determinades mesures preventives o com-
pensatòries, o a modificacions, sempre que ho faci en 
base a la identificació de riscos greus d’índole geotècni-
ca, morfològica, hidrològica o qualsevol altre risc natu-
ral, tecnològic o antròpic que puguin afectar directament 
la vida o la seguretat de les persones, i a la seva gestio-
nabilitat. Si aquest informe no és emès dins del termini 
previst per la normativa reguladora del procediment que 
s’estigui aplicant s’entendrà favorable. Seran nuls de ple 
dret els reglaments, plans, projectes i autoritzacions o 
llicències, així com també les seves modificacions o re-
visions, que preveu l’apartat anterior quan incompleixin 
les determinacions de l’informe vinculant de la direcció 
general competent en matèria de protecció civil.

Article 83. Preparació de la població

1. L’Administració de la Generalitat i les entitats de go-
vern local han de dur a terme les activitats que calguin 
per preparar la població davant de situacions de risc col-
lectiu greu, catàstrofes i calamitats públiques, especial-
ment per mitjà de campanyes d’informació i divulgati-
ves.

2. En les activitats indicades per l’apartat anterior hi 
hauran de col·laborar, en els termes que es determinaran 
reglamentàriament, les entitats i les empreses, públiques 
i privades, responsables de les activitats afectades per la 
normativa reguladora de l’autoprotecció.

3. Les autoritats i els òrgans de protecció civil també po-
den fer, als efectes del previst per l’apartat 1, simulacres 
i altres activitats de preparació i sensibilització de la po-
blació. En tot cas, s’hauran de fer simulacres periòdics 
en les poblacions o les zones ubicades a les zones de risc 
contemplades als plans de protecció civil de la Genera-
litat, així com a la resta d’instal·lacions incloses a la nor-
mativa sobre plans d’autoprotecció. Les administracions, 
entitats i empreses han de donar facilitats per a la partici-
pació de la població en aquests simulacres.
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4. El Govern de la Generalitat ha d’informar anualment 
al Parlament de la gestió del Pla, de les seves activacions 
i de les modificacions de què hagi estat objecte.

5. El Pla de Protecció Civil de Catalunya pot preveure el 
seu desenvolupament i aplicació mitjançant plans direc-
tors per a cada un dels diferents estadis de la protecció 
civil. Els plans directors han de ser confegits i aprovats 
de conformitat amb l’apartat 3 d’aquest article.

Article 89. Els plans bàsics municipals 
d’emergències

1. Els plans bàsics municipals d’emergències han de con-
tenir les mateixes previsions de l’article 88.1, en l’àmbit 
del territori respectiu, integren i coordinen els plans que 
existeixin dins del seu àmbit territorial i han de garantir 
la coordinació i l’aplicació correctes en el seu territori 
del Pla de protecció civil de Catalunya i dels Plans espe-
cials i específics que l’afectin.

2. Els plans regulats per aquest article han de ser confe-
gits de conformitat amb el següent procediment: 

a) Redacció a càrrec dels òrgans o dels serveis correspo-
nents de protecció civil.

b) Aprovació inicial del ple.

c) Sotmetiment a informació pública i a consulta dels or-
ganismes, entitats i empreses especialment afectats, per 
un termini mínim d’un mes.

d) Informe de la Comissió de protecció civil respectiva.

e) Resolució de les al·legacions i aprovació provisional 
pel ple. L’aprovació provisional esdevé automàticament 
definitiva si l’homologació li és enterament favorable.

f) Homologació per la Comissió de protecció civil de Ca-
talunya, als únics efectes de garantir la seva conformitat 
i coherència amb les determinacions del Pla de protecció 
civil de Catalunya i dels Plans especials de protecció ci-
vil que els afectin. Si l’homologació no és adoptada en el 
termini de quatre mesos, s’entendrà favorable.

g) Aprovació final pel ple de l’ajuntament. El contingut 
de l’aprovació final ha de garantir l’adequació plena del 
pla a allò que resulti de la seva homologació.

Article 90. Plans especials 

1. Els plans especials tenen per objecte les emergènci-
es, tipificades per aquest article o pel Govern, generades 
per riscos concrets la naturalesa dels quals requereix uns 
mètodes tècnics, científics o d’intervenció especialitzats 
per avaluar-los i tractar-los.

2. Han de ser objecte de plans especials, en els àmbits 
territorials que ho requereixin, les emergències produï-
des pels riscos següents: 

a) Inundacions.

b) Sísmics.

c) D’accidents greus en instal·lacions que manipulen 
substàncies perilloses.

d) Transport de mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril.

c) Els protocols d’emergència de riscos per a àmbits ter-
ritorials concrets.

d) Els plans d’autoprotecció.

3. Tots els plans de protecció civil han d’estar coordi-
nats i integrats de manera eficaç, a fi de poder donar 
resposta adequada a les situacions de risc col·lectiu 
greu i a les catàstrofes o les calamitats públiques que 
es produeixin.

4. Els plans territorials i els sectorials de protecció civil 
tenen naturalesa reglamentària.

5. La classificació establerta per aquest article és sense 
perjudici del Mapa de protecció civil de Catalunya, que 
té la naturalesa de pla territorial sectorial i el contingut 
específic previst per l’article 79.

Article 88. El Pla de protecció civil de 
Catalunya

1. El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) 
ha de contenir, com a mínim: 

a) Els criteris d’avaluació dels riscos i de la seva gestio-
nabilitat i la determinació dels de major transcendència.

b) La previsió de les emergències generals a què es pot 
veure sotmès el país a causa de situacions de catàstrofe o 
calamitat pública.

c) El Catàleg dels recursos humans i materials disponi-
bles i els protocols d’actuació per afrontar les situacions 
d’emergència.

d) Les directrius bàsiques per restablir els serveis i les 
infraestructures i recuperar la normalitat, en cas de pro-
duir-se situacions de catàstrofe o calamitat pública.

El PROCICAT és el pla que, amb caràcter general, utilit-
za la Generalitat per a la gestió de les emergències, llevat 
d’aquells riscos que en disposin d’un de propi.

2. El Pla de protecció civil de Catalunya té caràcter 
director, estableix el marc organitzatiu general de la 
protecció civil a Catalunya i integra i coordina les pre-
visions, els recursos i els protocols dels altres plans de 
protecció civil.

3. El Pla de protecció civil de Catalunya és aprovat i 
modificat pel Govern de la Generalitat, a proposta del 
departament competent en matèria de protecció civil, de 
conformitat amb el procediment següent: 

a) Formulació del projecte de Pla per part del departa-
ment competent en matèria de protecció civil, a qui cor-
respon la iniciativa.

b) Sotmetiment a informació pública i a informe dels di-
versos departaments i organismes de la Generalitat, de 
l’Administració de l’Estat, dels ajuntaments, de les asso-
ciacions de voluntariat de protecció civil i de les demés 
entitats especialment interessades, per un termini mínim 
d’un mes.

c) Informe de la Comissió de protecció civil de Catalu-
nya.

d) Aprovació per Decret.
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d’establir, juntament amb els riscos generats per la prò-
pia activitat, la relació de coordinació amb els plans de 
protecció civil que els afectin. Els plans d’autoprotecció 
dels serveis essencials i de les infraestructures crítiques 
han d’incloure estudis de vulnerabilitat de les respecti-
ves xarxes.

2. Són obligades a tenir plans d’autoprotecció, sota la 
responsabilitat de les persones titulars respectives, els 
centres, establiments, instal·lacions o activitats inclosos 
en la normativa reguladora d’aquests plans.

3. En cas d’incompliment de l’obligació establerta per 
l’apartat anterior, l’autoritat de protecció civil municipal, 
a més a més d’adoptar les mesures sancionadores que 
corresponguin, pot requerir a la persona titular o respon-
sable el compliment efectiu de la mateixa, i donar-li un 
termini suficient a aquests efectes. Si un cop transcorre-
gut el termini donat l’incompliment de l’obligació persis-
teix, l’autoritat de protecció civil pot ordenar les mesures 
d’autoprotecció que consideri necessàries, a costa del 
subjecte obligat, el cessament de l’activitat que generi 
el risc o bé la clausura del centre i de les instal·lacions 
concernides, fins que es compleixin les actuacions d’au-
toprotecció requerides.

4. Les empreses, les entitats i els centres obligats a dis-
posar d’un pla d’autoprotecció han de col·laborar amb les 
autoritats de protecció civil competents, especialment 
facilitant tota la informació que els sigui requerida sobre 
el seu pla, i també els mitjans tècnics i materials neces-
saris per a la resolució correcta de les emergències que 
generin, en cas que afectin l’exterior de les instal·lacions.

5. Els plans d’autoprotecció han de ser redactats per per-
sonal tècnic competent degudament capacitat, sota la 
responsabilitat de l’empresa o entitat titular de l’activitat, 
i informats, homologats i aprovats de conformitat amb 
el que s’estableixi reglamentàriament, en funció de cada 
tipus de pla.

6. Els directors o les directores dels plans d’autoprotec-
ció han de participar en totes les tasques de prevenció, 
previsió, planificació, coordinació i actuació, en general, 
sobre protecció civil per a les quals siguin requerits per 
les autoritats, els òrgans i els serveis públics de protecció 
civil, i han d’assistir a les reunions, les entrevistes i les 
compareixences a les quals siguin convocats. També han 
de comunicar a les autoritats de protecció civil qualsevol 
circumstància o incidència que afecti la situació de risc 
coberta pel pla o l’operativitat dels recursos i els serveis 
previstos per combatre-la.

Article 94. Contingut dels plans

1. Els plans de protecció civil han de ser elaborats segons 
una estructura de contingut homogènia, als efectes de 
facilitar la seva integració. Aquesta estructura és deter-
minada per reglament i ha d’incloure, si s’escau i com a 
mínim, informació i previsions sobre: 

a) Les característiques del territori, de la població i dels 
béns d’interès cultural, natural o social rellevant afectats 
pel pla.

b) L’anàlisi dels riscos presents i la seva gestionabilitat, 
inclosa la possibilitat de limitar, condicionar o prohibir 

e) Incendis forestals.

f) Nevades.

g) Contaminació accidental marina.

h) Els altres que determinin el Govern o el Departament 
de la Generalitat competent en matèria de protecció ci-
vil.

3. Els plans especials són d’interès general de Catalunya 
i es redacten i aproven de conformitat amb el previst per 
l’article 88.3. El Govern pot elaborar directrius per a la 
confecció de plans especials.

Article 91. Plans d’actuació i plans específics 
municipals

1. Els Plans d’actuació municipals tenen per objecte 
l’aplicació en els termes municipals afectats de les pre-
visions dels Plans especials o dels plans específics de la 
Generalitat.

2. Els municipis que tenen riscos concrets diferents dels 
establerts per l’article 90 poden elaborar plans específics 
municipals per afrontar-los de manera especialitzada. 
Els plans específics municipals tenen la mateixa natura-
lesa jurídica que els Plans d’actuació municipal.

3. Els plans d’actuació municipal i els plans específics 
s’han d’elaborar i aprovar seguint el procediment esta-
blert per l’article 89.2.

Article 92. El Pla de salvament marítim de 
Catalunya

1. El Govern de la Generalitat, a proposta i a iniciativa 
dels departaments competents en matèria de protecció 
civil, costes i litoral marí, i seguint el procediment esta-
blert per l’article 88.3 ha d’aprovar el Pla de Salvament 
marítim de Catalunya.

2. Aquest Pla s’ha de redactar de conformitat amb la le-
gislació estatal, sent coherent amb aquesta i integrant la 
planificació d’àmbit supracomunitari que l’afecti i amb 
la finalitat d’assolir els objectius següents: 

a) Coordinar l’actuació dels diferents mitjans radicats a 
Catalunya, de les administracions públiques catalanes, 
d’altres administracions o serveis públics i d’entitats o 
empreses privades, capaços de fer operacions de recerca, 
de salvament de vides humanes en el mar.

b) Potenciar els mitjans de salvament i formar el perso-
nal especialitzat.

c) Coordinar els plans d’autoprotecció que, d’acord amb 
el que estableix l’article 96, han de confegir els ports ra-
dicats a Catalunya.

Article 93. Els plans d’autoprotecció

1. Els plans d’autoprotecció són els documents que pre-
veuen, per a una determinada activitat, instal·lació, cen-
tre, establiment o dependència, les emergències que es 
poden produir com a conseqüència de llur pròpia activi-
tat i les mesures de resposta davant de situacions de risc, 
de catàstrofes o de calamitats públiques que els poden 
afectar. Els plans d’autoprotecció s’han de fonamentar 
en una anàlisi del risc i l’han d’incloure. A més, han 
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f) Vincular l’anàlisi i avaluació del risc a les actuacions 
de protecció civil.

g) Elaborar, si s’escau, una pla de carència, associat al 
pla de protecció civil, a on s’indicaran els recursos de 
què no disposa el pla, malgrat considerar-los indispen-
sables.

h) Avaluar el temps de resposta i els mitjans de les dife-
rents accions.

i) Preveure mecanismes determinats d’avaluació inde-
pendent.

j) Les altres que amb la mateixa finalitat s’estableixin re-
glamentàriament.

3. Els plans d’autoprotecció no cal que incloguin, amb 
caràcter general, els serveis i els mitjans a què fan refe-
rència les lletres e) i k) de l’apartat 1, ni el centre de coor-
dinació operativa i els centres de comandament avançat 
a què fa referència la lletra g) de l’apartat 1.

Article 95. Avaluació, control, actualització i 
revisió dels plans

1. Els plans de protecció civil han de ser objecte d’avalu-
ació continuada, i les autoritats i persones responsables 
dels mateixos han de ser immediatament informades de 
les deficiències detectades.

2. Com a mínim cada quatre anys, els plans de protecció 
civil i els d’autoprotecció han de ser objecte d’un proce-
diment de control, segons el que s’establirà reglamentà-
riament i en tot cas incloent les pràctiques següents: 

a) El resultat de l’avaluació continuada del període esta-
blerta per l’apartat 1.

b) Els resultats dels exercicis, simulacres, simulacions i 
activacions controlades d’emergències fetes en el període.

c) L’avaluació independent que s’ha de fer després de 
produir-se cada una de les emergències més significati-
ves.

d) Les altres que es determinin reglamentàriament amb 
la mateixa finalitat.

3. Els plans han de ser actualitzats als canvis de circum-
stàncies, si aquestes es produeixen i afecten la seva ade-
quació a la realitat i la seva capacitat operativa.

4. Els plans han de ser revisats cada quatre anys, a fi 
d’adequar-los als procediment de control regulats per 
l’apartat 2.

5. Les actualitzacions i revisions han de ser promogudes 
i facilitades per les administracions competents i s’han 
de dur a terme d’acord amb el que s’estableixi reglamen-
tàriament. Les revisions han de seguir el mateix procedi-
ment previst per a l’aprovació dels plans i les actualitza-
cions han de ser en tot cas comunicades a la Comissió de 
protecció civil de Catalunya.

Article 96. Publicació i registre dels plans de 
protecció civil

1. Els plans de protecció civil de la Generalitat i dels ens 
locals són eficaços a partir de la data de la seva publi-
cació en el butlletí o diari oficial corresponent; a partir 

activitats, instal·lacions o establiments a indrets determi-
nats per raó de la gestionabilitat del risc.

c) Les actuacions per afrontar els riscos existents, tot 
distingint entre mesures de prevenció i actuacions neces-
sàries en cas d’emergència.

d) La persona responsable de la direcció del pla, que ha 
de ser, llevat dels plans d’autoprotecció, l’autoritat cor-
responent de protecció civil, i el comitè d’emergència, 
que ha de ser integrat pel director o la directora, pel con-
sell assessor i pel gabinet d’informació.

e) Els serveis operatius, que s’organitzen, com a mínim, 
en els grups d’intervenció, d’ordre, sanitari i logístic, i 
l’estructura de coordinació, les comunicacions, el co-
mandament i el control.

f) El Catàleg dels mitjans i els recursos disponibles per 
afrontar les emergències i el procediment de mobilitza-
ció, que en tot cas ha de donar preferència als recursos de 
titularitat pública.

g) Les infraestructures operatives, que han d’incloure, 
com a mínim, un centre receptor d’alarmes, un centre 
de coordinació operativa i els centres de comandament 
avançat.

h) Els nivells d’aplicació del pla, que s’han de correspon-
dre amb situacions d’alerta i d’emergència, amb les me-
sures associades a cada un dels nivells.

i) El procediment d’activació del pla.

j) Els procediments d’integració i de relació respecte als 
plans de rang superior i inferior.

k) Les mesures d’informació i de protecció de la pobla-
ció.

l) Les mesures de restabliment i rehabilitació urgent dels 
serveis bàsics o essencials i de les infraestructures crí-
tiques.

m) El programa d’implantació i de simulacres.

n) El programa de treball per al manteniment, actualitza-
ció i revisió del pla.

o) El programa de rehabilitació i restabliment de la nor-
malitat.

2. Els plans de protecció civil han d’incorporar la gestió 
de la qualitat, tant en el procediment de la seva elabora-
ció, com en el seu contingut. Amb aquesta finalitat, han 
de complir els requeriments següents: 

a) Emprar un llenguatge precís i fàcilment intel·ligible.

b) Definir les actuacions en termes que facilitin la seva 
avaluació.

c) Evitar l’establiment de mesures que a la pràctica no 
siguin realitzables.

d) Assegurar que les responsabilitats són atribuïdes a 
persones que tenen la capacitat professional per atendre-
les.

e) Establir estructures i mesures d’organització senzilles, 
realistes i apropades a l’activitat habitual de les persones 
afectades.
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Article 98. El Catàleg dels recursos 
disponibles

1. El Departament competent en matèria de protecció ci-
vil és responsable d’elaborar i mantenir un Catàleg amb 
tots els recursos i els serveis disponibles a Catalunya per 
a la protecció civil, amb les respectives especificacions. 
A aquests efectes, pot requerir informació als altres de-
partaments de l’Administració de la Generalitat, a les en-
titats locals i a la resta d’organismes, entitats i empreses, 
tant públiques, com privades, especialment les afectades 
per la normativa d’autoprotecció.

2. El conseller o la consellera competent en matèria de 
protecció civil ha de sol·licitar a la Delegació del Govern 
de l’Estat a Catalunya informació sobre els recursos i els 
serveis de l’Estat radicats a Catalunya disponibles i llurs 
especificacions.

3. Les administracions locals i els diversos departaments 
del Govern que disposen de recursos i de serveis suscep-
tibles de ser assignats han d’establir les especificacions 
generals de les possibles assignacions i les han de comu-
nicar al departament competent en matèria de protecció 
civil.

4. Els recursos disponibles definits per aquest article in-
tegren la Plataforma logística per a la protecció civil que, 
de conformitat amb les especificacions de cada recurs, 
pot ser mobilitzada en cas d’activació dels plans.

Article 99. Xarxa d’alarmes i comunicacions

1. El Govern ha de desenvolupar, mantenir i gestionar 
una xarxa general d’alarmes i comunicacions de protec-
ció civil.

2. El Govern ha de determinar la localització de les 
instal·lacions, amb l’audiència prèvia de l’ajuntament en 
el terme del qual s’ha d’emplaçar.

3. Es declara la utilitat pública, a efectes d’expropiació 
forçosa, de les instal·lacions que integren la xarxa gene-
ral d’alarmes i comunicacions de protecció civil. Així 
mateix, els projectes i obres necessaris per a la instal-
lació i manteniment dels elements d’aquesta xarxa que-
den exempts de les taxes i impostos que pugui generar 
l’esmentada instal·lació i la seva posada en funcionament.

4. El Departament competent en matèria de protecció ci-
vil establirà un sistema de comunicació, control i coordi-
nació de les transmissions de la xarxa general d’alarmes.

5. Les empreses de telecomunicacions, en particular les 
proveïdores de serveis de telefonia mòbil, fixa, banda 
ampla i radiodifusió, han de donar prioritat, fins on si-
gui tècnicament viable, a les comunicacions de protecció 
civil i a la recuperació dels serveis mínims, en cas de 
fallada dels serveis, per tal de garantir tant les comuni-
cacions entre els serveis de protecció civil com els avisos 
a la població.

Article 100. Infraestructures associades als 
plans

1. La realització i el manteniment en estat operatiu de les 
infraestructures necessàries per a l’aplicació d’un pla, i 
establertes per aquest, correspon a l’administració, enti-
tat o empresa assenyalada pel mateix pla.

d’aquesta mateixa data també han de ser accessibles a 
través de la pàgina web de l’administració corresponent.

2. El Registre dels plans de protecció civil, que és de 
caràcter públic, sense perjudici de la confidencialitat 
de les dades protegides legalment, té com a finalitat la 
inscripció dels que han estat aprovats pel Govern i dels 
homologats per la Comissió de protecció civil de Ca-
talunya, inclosos els d’autoprotecció. La gestió i man-
teniment del Registre és responsabilitat de la Direcció 
general competent en matèria de protecció civil, i la 
durà a terme emprant les tecnologies de la informació i 
la comunicació.

3. A la seu dels ajuntaments tothom hi ha de poder con-
sultar els plans de protecció civil vigents per al territori 
respectiu.

4. Les versions dels plans publicats i posats a disposició 
de consulta pública han de respectar el previst per la le-
gislació de protecció de dades personals i demés norma-
tiva que protegeixi dades reservades.

Capítol 3. Infraestructures i recursos

Article 97. Assignació de recursos als plans

1. Les administracions, empreses o entitats que aproven 
plans de protecció civil han d’assignar-los els recursos 
necessaris per a l’aplicació de les seves previsions.

2. Els plans de protecció civil aprovats per una adminis-
tració poden incloure recursos i serveis d’altres adminis-
tracions si els propis resulten insuficients, de conformitat 
amb els convenis que es subscriguin amb l’administració 
titular dels serveis i dels recursos.

3. Si els recursos públics disponibles assignats a un pla 
són insuficients, aquest pot preveure l’assignació de re-
cursos privats. Aquesta assignació, en tot cas, es farà 
d’acord amb les persones titulars dels recursos afectats, 
sense perjudici del que estableix l’apartat 6. L’Adminis-
tració de la Generalitat promourà l’assignació de recur-
sos privats als plans de protecció civil; a aquests efectes, 
pot reconèixer beneficis fiscals en relació amb el grava-
men regulat pel Títol 5.

4. L’assignació de recursos i de serveis aliens a un pla 
municipal o comarcal de protecció civil comporta l’ads-
cripció funcional per a un període determinat, en les 
condicions que hom convingui, les quals han de ser indi-
cades expressament en el pla.

5. Els recursos i els serveis locals incorporats al respectiu 
pla municipal de protecció civil queden assignats direc-
tament als plans d’àmbit superior en els quals s’integri.

6. Els recursos i serveis dels plans d’autoprotecció es re-
giran pel que es determini reglamentàriament; en tot cas, 
queden assignats directament als plans d’àmbit superior 
en els quals s’integrin, sense comprometre la seguretat 
de les instal·lacions objecte del pla d’autoprotecció.

7. Qualsevol recurs que el pla consideri imprescindible i 
no sigui disponible, ha de ser inclòs en un pla de carència 
associat al pla de protecció civil.
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igualment l’activació dels plans d’autoprotecció del seu 
àmbit, amb el requeriment previ al director o la directora 
del pla, i si aquest no ho fa. En aquest cas, el director o 
la directora del pla activat queda subjecta a les instruc-
cions de l’autoritat de protecció civil que n’hagi declarat 
l’activació.

2. Els directors o les directores dels plans d’autoprotec-
ció tenen l’obligació de comunicar-ne immediatament 
l’activació a l’autoritat de protecció civil corresponent, 
a la que també han de comunicar, seguint els procedi-
ments establerts pel mateix pla o per l’autoritat de pro-
tecció civil, qualsevol sinistre, incident o fet que provo-
quin o puguin provocar les situacions de risc previstes 
pel pla o alarma social, de conformitat amb el que s’esta-
bleixi reglamentàriament.

Article 103. Criteris de prelació i relacions  
en l’activació dels plans

1. Com a criteri general, s’ha d’activar el pla que cobreixi 
territorialment l’àmbit de l’emergència detectada i, si es 
pot optar entre més d’un, s’ha d’activar preferentment el 
d’àmbit territorial més reduït, en relació amb els d’àmbit 
més extens, i el de caràcter específic o especial, en rela-
ció amb el territorial. Aquests mateixos criteris de pre-
ferència o de prelació també s’han d’aplicar en l’exercici 
de les facultats de substitució en l’activació dels plans 
previstes pels articles 101 i 102.

2. L’activació d’un pla d’àmbit superior comporta la inte-
gració en aquest dels plans d’àmbit inferior que li siguin 
subordinats, hagin o no hagin estat activats, i la transfe-
rència del comandament a l’autoritat del pla superior, la 
qual pot delegar funcions en la direcció dels plans su-
bordinats.

3. El conseller o la consellera competent en matèria de 
protecció civil, a iniciativa pròpia o a proposta d’altres 
autoritats o òrgans de protecció civil, pot declarar l’emer-
gència d’interès de Catalunya, en els casos següents: 

a) Si l’evolució dels fets ho aconsella, o si l’emergència 
no es pot combatre de manera eficaç amb l’aplicació del 
pla municipal o d’autoprotecció activat.

b) Si l’emergència, per les dimensions efectives o previsi-
bles, requereix una direcció d’àmbit de Catalunya de les 
administracions implicades.

Article 104. Altres mesures d’emergència  
o de necessitat

1. Ultra l’activació dels plans de protecció civil i les me-
sures previstes pels mateixos, i en cas d’absència, insu-
ficiència o inadequació de la planificació de protecció 
civil, les autoritats de protecció civil, dins de l’àmbit ter-
ritorial i, si s’escau, sectorial de les seves competències, 
poden adoptar qualsevol altra mesura o actuació, si cal-
gués fins i tot contrària a les previsions de la planificació 
de protecció civil, que sigui necessària per protegir la 
vida o la integritat de les persones, dels béns i del medi 
afectats per una catàstrofe o calamitat pública, i mentre 
durin les circumstàncies que la justifiquin i sempre que 
sigui de forma motivada.

2. Si, per l’objecte de la mesura adoptada, calgués acord 
o resolució del Govern de la Generalitat o del ple de l’ens 

2. En cas que l’administració, entitat o empresa indica-
da per l’apartat anterior no compleixi aquesta respon-
sabilitat, el Govern la pot executar, per substitució, de 
conformitat amb el règim i el procediment establerts per 
l’article 73, sense perjudici de l’exercici de la potestat 
sancionadora, si procedeix.

3. Qualsevol infraestructura que el pla consideri impres-
cindible i no sigui disponible s’ha d’incloure en un pla de 
carència associat al pla de protecció civil.

Capítol 4. Mesures d’Intervenció

Article 101. Activació dels plans de protecció 
civil

1. Si es produeixen els accidents, incidents o emergènci-
es previstes en un pla de protecció civil, el seu director 
o directora ha de declarar-ne formalment l’activació, se-
guint el procediment establert pel mateix pla. En tot cas, 
s’ha de donar publicitat immediata a l’activació.

2. En cas d’absència o impediment del director o direc-
tora, o quan la correcta gestió de les emergències ho faci 
necessari per raons de celeritat i d’afectació a la pobla-
ció, la declaració d’activació correspon subsidiàriament 
a les persones assenyalades pel mateix pla, en l’ordre 
previst. En absència o a manca d’aquestes, pot declarar 
l’activació l’autoritat de protecció civil del pla d’àmbit 
superior.

3. A partir de la declaració d’activació o d’alguna de les 
situacions preventives previstes als plans de protecció 
civil, cal adoptar les mesures establertes pel pla. En par-
ticular, i en la mesura que escaiguin, han de prendre les 
següents: 

a) La transmissió dels avisos pertinents.

b) La constitució immediata del comitè d’emergència.

c) L’ordre de mobilització dels grups d’actuació.

d) La comunicació de l’activació al CECAT i al 112.

e) L’avís a la població, segons els mecanismes de publici-
tat establerts pel pla o per la via dels mitjans de comuni-
cació que acordi la direcció.

4. La desactivació dels plans de protecció civil ha de ser 
declarada formalment pel director o la directora, seguint 
el procediment previst pel pla o, subsidiàriament, el ma-
teix procediment de l’activació.

5. Un cop desactivat el pla de protecció civil, l’autoritat 
corresponent ha d’encarregar un informe d’avaluació de 
l’activació, amb el propòsit de detectar eventuals defici-
ències i d’introduir-hi millores. En cas d’activacions per 
emergències significatives, l’informe d’avaluació ha de 
ser independent.

Article 102. Activació dels plans 
d’autoprotecció

1. L’activació dels plans d’autoprotecció correspon als 
seus directors o les seves directores, o a les persones as-
senyalades subsidiàriament pels mateixos plans, de con-
formitat amb el previst per la seva regulació reglamen-
tària. Les autoritats de protecció civil poden declarar 
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tària afectades per una situació de risc col·lectiu, catàs-
trofe o calamitat pública. A aquests efectes, és el referent 
per a la resta de serveis i cossos de protecció civil i, en 
cas de necessitar-los, pot mobilitzar i dirigir els recursos 
corresponents de la Plataforma logística.

2. Els serveis socials de la Generalitat i dels ens locals 
han de col·laborar amb els de protecció civil als efectes 
de tenir cura de les necessitats de desplaçament, allotja-
ment, manutenció, abric i altres necessitats bàsiques de 
les persones afectades per situacions d’emergència. Amb 
aquesta finalitat, els equipaments i recursos humans i 
materials de la xarxa pública de serveis socials, inclosos 
els concertats, s’integraran a la Plataforma logística per 
a la protecció civil i podran ser mobilitzats i utilitzats 
pel personal especialitzat de protecció civil de la Gene-
ralitat i pel personal especialitzat de protecció civil dels 
ens locals.

Article 108. Responsabilitats  
per a la rehabilitació

1. Els poders públics, en l’àmbit de les competències res-
pectives, han de dur a terme les actuacions necessàries 
per rehabilitar i restablir els serveis, les infraestructures 
i els subministraments de caràcter comunitari afectats 
per una catàstrofe o una calamitat. Les entitats i les em-
preses responsables de la prestació o explotació dels ser-
veis, infraestructures o subministraments afectats tenen 
l’obligació de col·laborar amb diligència amb la direcció 
del pla activat i amb les administracions públiques com-
petents per dur a terme les tasques de rehabilitació i res-
tabliment amb la major celeritat possible.

2. Els poders públics han de col·laborar recíprocament en 
les tasques de rehabilitació, de restauració i de retorn a la 
normalitat. En qualsevol cas, l’Administració de la Gene-
ralitat i les administracions d’àmbit supramunicipal han 
de prestar assistència als municipis per elaborar i exe-
cutar els plans de recuperació regulats per l’article 111.

Article 109. Restabliment dels serveis bàsics o 
essencials i de les infraestructures crítiques

1. El director o la directora del pla de protecció civil ac-
tivat ha de disposar les mesures necessàries per al res-
tabliment immediat dels serveis bàsics o essencials i de 
les infraestructures crítiques afectats per la catàstrofe o 
calamitat.

2. Les autoritats i els òrgans de protecció civil i les admi-
nistracions públiques en general poden acordar protocols 
d’actuacions amb les empreses o amb les associacions 
empresarials dels sectors que estableixin el marc general 
del procediment a seguir per al restabliment immediat 
dels serveis que presten i de les condicions de contra-
ctació d’obres, serveis i subministraments en situacions 
d’emergència, incloses les tarifes de preus.

Article 110. Restauració d’infraestructures, 
serveis i subministraments

1. Les administracions públiques, en l’exercici de les 
competències respectives, poden fer ús dels procedi-
ments abreujats de contractació per la via d’urgència 
o emergència establerts per la legislació vigent de les 
obres, els serveis i els subministraments necessaris per 

local respectiu, l’autoritat de protecció civil del mateix 
àmbit institucional pot adoptar-los amb caràcter d’urgèn-
cia, i ser posteriorment ratificats per l’òrgan competent.

Article 105. Declaració de zona catastròfica

1. Quan una emergència, per la seva magnitud o exten-
sió, tingui o pugui tenir efectes excepcionalment greus o 
superi les possibilitats de resposta del sistema de protec-
ció civil, el Govern de la Generalitat pot declarar zona 
catastròfica l’àmbit territorial afectat per la mateixa.

2. La declaració de zona catastròfica pot comportar, si 
així ho preveu expressament i en els termes establerts 
per la mateixa declaració: 

a) L’assumpció directa pel President o la Presidenta de la 
Generalitat del comandament de les tasques de rehabili-
tació i recuperació de la normalitat.

b) La disposició d’ajuts i recursos especials per restablir 
la normalitat i per ajudar les persones afectades. Aquests 
ajuts podran ser assignats sense necessitat de convoca-
tòria prèvia.

c) El caràcter preferent dels ajuts públics de qualsevol 
administració susceptibles de ser destinats a les opera-
cions de restabliment i recuperació de la zona afectada.

3. Si un mateix àmbit territorial és declarat zona catas-
tròfica per la Generalitat i també pot accedir als ajuts 
estatals previstos per a situacions d’emergència o catàs-
trofe, el Govern de la Generalitat ha d’assegurar la de-
guda coordinació i complementarietat entre els recursos 
disposats per ambdues administracions.

4. Les lleis de pressupostos de la Generalitat han de pre-
veure el crèdit necessari per afrontar possibles situacions 
de necessitat vinculades a la declaració de zona catas-
tròfica.

Article 106. Gestió de la Plataforma logística 
per a la protecció civil

1. Un cop activat un dels plans regulats per aquesta llei o 
declarada una situació d’emergència, i mentre duri l’acti-
vació o declaració, els recursos disponibles afectats que, 
segons el previst per l’article 98, integren la Plataforma 
logística per a la protecció civil passen a disposició de 
les autoritats i els òrgans, serveis i cossos de protecció 
civil, de conformitat amb les seves especificacions i amb 
caràcter prioritari respecte dels seus usos i utilitats ha-
bituals.

2. En les situacions previstes per l’apartat anterior, i si 
els plans o les autoritats de protecció civil o les seves 
especificacions no disposen altrament, els recursos de la 
Plataforma logística són gestionats, conduïts o manipu-
lats per les mateixes persones que en tenen cura habi-
tualment, sota la direcció i les instruccions directes del 
personal especialitzat de protecció civil de la Generalitat 
o, en l’àmbit local, del personal especialitzat municipal o 
comarcal de protecció civil.

Article 107. Gestió dels serveis d’atenció  
a les persones

1. El Servei d’emergències mèdiques és el responsable 
d’atendre les persones que requereixin assistència sani-
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Article 113. Intervenció en cas d’emergències 
no catastròfiques

1. Els serveis de protecció civil regulats pels articles 55 
i 56 han d’intervenir, si s’escau i de conformitat amb els 
criteris de responsabilitat establerts per aquests mateixos 
preceptes, en situacions d’emergència que, malgrat no 
correspondre a una situació de risc col·lectiu greu, ca-
tàstrofe o calamitat pública, requereix de la intervenció 
coordinada d’operatius o serveis diversos.

2. La gestió d’aquestes emergències no catastròfiques 
comptarà, si cal, amb les xarxes i capacitats de comuni-
cació i de coordinació del CECAT i del 112.

Títol 5. Finançament

Article 114. Finançament

1. Amb la finalitat exclusiva de contribuir al finançament 
de les activitats de previsió, prevenció, planificació, in-
tervenció, informació i formació, previstes en aquesta 
Llei, s’estableix, en els termes continguts en els articles 
d’aquest Títol, un gravamen sobre els elements patrimo-
nials afectes a les activitats de les quals pugui derivar 
l’activació de plans de protecció civil i que estiguin situ-
ats en el territori de Catalunya.

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’ha de consti-
tuir un fons de seguretat, que s’ha de nodrir amb el pro-
ducte del gravamen, sens perjudici d’altres aportacions 
públiques i privades.

3. El producte de la recaptació del gravamen s’ha de 
destinar íntegrament a finançar les activitats de previ-
sió, prevenció, planificació, intervenció, informació i 
formació en matèria de protecció civil, i s’ha d’adjudi-
car a les administracions que, segons aquesta Llei, són 
competents en la matèria, d’acord amb un pla aprovat pel 
Govern.

Article 115. Subjecció i quantia del gravamen

1. Resten sotmesos al gravamen els següents elements 
patrimonials afectes a activitats de risc i situats al terri-
tori de Catalunya: 

Primer. Les instal·lacions industrials o els magatzems en 
els quals s’utilitzen, s’emmagatzemen, es dipositen o es 
produeixen una substància o diverses de les considerades 
perilloses d’acord amb l’annex I, part 1, Relació de subs-
tàncies, i part 2, Categories de substàncies i preparats no 
denominats específicament en la part 1, del Reial decret 
1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures 
de control dels riscos inherents als accidents greus en 
els quals intervinguin substàncies perilloses, sempre que 
la quantitat present en la instal·lació o en el grup d’instal-
lacions de què es tracti superi el 10% de les que figuren 
en la columna 3 de l’annex I, part 1 i part 2 del Reial 
decret 1254/1999.

a) Si es tracta de magatzems situats en terrenys qualifi-
cats de sòl urbà, el gravamen és exigible si la quantitat 
emmagatzemada supera, en qualsevol moment al llarg 
de l’any natural, el 5% de qualsevol de les que figuren en 
els annexos esmentats i amb els mateixos criteris.

retornar a la normalitat la vida ciutadana afectada per 
una catàstrofe o una calamitat pública.

2. La Comissió de protecció civil de Catalunya ha d’esta-
blir els procediments i els estàndards que han de complir 
els projectes de restauració d’infraestructures, serveis i 
subministraments per garantir la reducció del risc que 
els ha malmès anteriorment. Excepcionalment, els pro-
jectes que no disposen d’estàndards adequats poden ser 
executats amb l’informe favorable d’aquesta Comissió.

Article 111. El Pla de recuperació

1. Els plans de protecció civil han de preveure els aspec-
tes de gestió de l’emergència propis de la fase de recupe-
ració i restabliment de la normalitat. Nogensmenys, un 
cop finalitzada la situació d’emergència, els plens dels 
ajuntaments responsables dels plans activats o el Govern 
de la Generalitat poden aprovar un pla de recuperació de 
la normalitat, en el qual s’ha de fer constar: 

a) La identificació i l’avaluació dels danys i dels perjudi-
cis produïts.

b) Les mesures a adoptar directament per l’administra-
ció que aprova el pla, amb una programació temporal de 
les actuacions de rehabilitació previstes.

c) La proposta de mesures que correspongui adoptar 
per part d’altres administracions, d’acord amb les seves 
competències.

2. Si el pla de recuperació preveu ajuts, mesures o ac-
tuacions de diverses administracions públiques, ha de 
comptar amb la conformitat d’aquestes i la seva execució 
ha de ser coordinada per una Comissió de recuperació, 
prevista en el mateix pla, integrada per representants de 
totes les administracions, locals, de la Generalitat o Ge-
neral de l’Estat, concernides. Aquesta Comissió també 
establirà els procediments per obtenir les diverses apor-
tacions i ajuts i facilitarà els mateixos.

Article 112. Avaluació de la intervenció

Un cop superada una situació d’emergència i, si s’escau, 
restablerts els serveis bàsics o essencials i les infraes-
tructures crítics i iniciat el procés de recuperació i retorn 
a la normalitat, l’autoritat de protecció civil de l’àmbit 
territorial afectat ha d’encarregar a persones expertes 
externes a la planificació activada i a la intervenció pro-
duïda una avaluació d’aquestes, de conformitat amb els 
criteris següents: 

a) L’avaluació ha de servir per determinar l’eficàcia de la 
intervenció i per detectar eventuals deficiències de qual-
sevol tipus.

b) En cas de detectar deficiències, cal precisar si són atri-
buïbles a la planificació o pròpiament a la intervenció, 
se’n ha de determinar la responsabilitat i proposar mesu-
res per evitar-les en el futur.

c) En qualsevol cas, l’avaluació de la intervenció ha de 
servir per proposar millores.

d) L’avaluació s’ha de fer consultant les autoritats, òr-
gans, cossos i serveis, tant públic com privats, que hagin 
intervingut, així com també les persones afectades per 
l’emergència i les ateses com a conseqüència d’aquesta.
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Sisè. Les instal·lacions i les estructures destinades al 
transport o al subministrament d’energia elèctrica, 
d’acord amb la tarifa següent: 

a) Entre 26 i 110 quilovolts (kv): 0,00083 euros per me-
tre.

b) Entre 111 i 220 quilovolts (kv): 0,0041 euros per me-
tre.

c) Entre 221 i 400 quilovolts (kv): 0,0083 euros per me-
tre.

d) Més de 400 quilovolts (kv): 0,0332 euros per metre.

2. Per a cadascun dels apartats primer, segon, quart, cin-
què i sisè d’aquest article i dins de cada apartat per a 
cadascun dels elements patrimonials situats en termes 
municipals diferents, la quantitat màxima que el subjecte 
obligat al pagament del gravamen que per instal·lació o 
xarxa ha d’ingressar no pot superar els 124.589,80 euros, 
i d’acord amb l’escala següent: 

a) Fins a 4.152.993,64 euros de facturació o ingressos 
equivalents: una quota màxima de 8.305,99 euros.

b) De 4.152.993,65 euros a 10.382.484,10 euros de fac-
turació o ingressos equivalents: una quantia màxima de 
14.535,48 euros.

c) De 10.382.484,11 euros a 16.611.974,55 euros de fac-
turació o ingressos equivalents: una quantia màxima de 
20.764,97 euros.

d) De 16.611.974,56 euros a 29.070.955,48 euros de fac-
turació o ingressos equivalents: una quantia màxima de 
31.147,45 euros.

e) De 29.070.955,49 euros a 41.529.936,40 euros de fac-
turació o ingressos equivalents: una quantia màxima de 
41.529,94 euros.

f) De 41.529.936,41 euros a 54.451.696,64 euros de fac-
turació o ingressos equivalents: una quantia màxima de 
55.373,25 euros.

g) De 54.451.696,65 euros a 67.373.456,88 euros de fac-
turació o ingressos equivalents: una quantia màxima de 
69.216,56 euros.

h) De 67.373.456,89 euros a 100.000.000,00 euros de 
facturació o ingressos equivalents: una quantia màxima 
de 83.059,87 euros.

i) Més de 100.000.000,00 euros de facturació o in-
gressos equivalents: una quota màxima de 124.589,80 
euros.

3. Llevat del cas dels aeroports i aeròdroms de l’apar-
tat tercer de l’apartat 1 d’aquest article, si les empreses 
sotmeses al gravamen són afectades per un pla especial 
de protecció civil expressament destinat als riscs que en 
puguin derivar, la quantitat del gravamen es fixa en la 
llei de pressupostos de la Generalitat, de manera que la 
recaptació prevista no superi els costos del pla esmen-
tat. En l’elaboració dels plans especials s’ha d’escoltar 
les empreses afectades. La resta d’empreses sotmeses al 
gravamen han de seguir el règim de quantificació esta-
blerta a l’apartat 1.

b) En els supòsits a què es refereixen l’apartat primer i la 
lletra a, la base del gravamen s’ha de constituir amb la 
quantitat mitjana anual de substància present en la instal-
lació o en el grup d’instal·lacions, expressada en quilo-
grams.

c) El tipus aplicable s’ha de determinar per a cada subs-
tància dividint 250 per les quantitats, expressades en to-
nes, que apareixen en la columna 3 de l’annex I, part 1 i 
part 2, del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol.

Segon. Les instal·lacions i les estructures destinades al 
transport de substàncies perilloses, en el sentit a què es 
refereix l’apartat primer, efectuat per mitjans fixos.

a) En les conduccions de gas canalitzat de pressió igual o 
superior a 36 quilograms per centímetre quadrat, el tipus 
de gravamen és de 0,29 euros per metre lineal.

b) Per als altres casos a què fa referència aquest apartat, 
el gravamen és exigible al tipus de 0,0041 euros per me-
tre lineal.

Tercer. Els aeroports i els aeròdroms, sens perjudici del 
gravamen sobre les instal·lacions industrials annexes que 
sigui procedent, d’acord amb l’apartat primer. La base 
del gravamen s’ha de constituir amb el moviment mitjà 
dels cinc anys naturals anteriors a la meritació, expressat 
en nombre de vols i segons la capacitat en passatgers de 
cada aeronau enlairada o aterrada.

La tarifa és la següent: 

a) Aeronaus amb capacitat entre 1 i 12 passatgers: 11,55 
euros

b) Aeronaus amb capacitat entre 13 i 50 passatgers: 
24,05 euros

c) Aeronaus amb capacitat entre 51 i 100 passatgers: 
46,05 euros

d) Aeronaus amb capacitat entre 101 i 200 passatgers: 
83,55 euros

e) Aeronaus amb capacitat entre 201 i 300 passatgers: 
133,55 euros

f) Aeronaus amb capacitat entre 301 i 400 passatgers: 
183,55 euros

g) Aeronaus amb capacitat entre 401 i 500 passatgers: 
233,55 euros

h) Aeronaus amb capacitat de 501 o més passatgers: 
283,55 euros

i) Carguers: 11,55 euros

Quart. Les preses hidràuliques: la base del gravamen 
s’ha de constituir amb la capacitat de la presa, expres-
sada en metres cúbics. El tipus és de 0,0002 euros per 
metre cúbic.

Cinquè. Les centrals nuclears i altres instal·lacions i es-
tructures destinades a la producció o a la transformació 
d’energia elèctrica: la base del gravamen s’ha de consti-
tuir amb la potència nominal, expressada en megawatts. 
El tipus de gravamen és de 41,53 euros per megawatt a 
les centrals nuclears, i de 20,76 euros per megawatt a les 
altres instal·lacions.
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Article 120. Fons de protecció civil

1. Amb el gravamen establert per l’article anterior s’ha 
de constituir i nodrir un Fons de protecció civil, que 
també pot rebre altres aportacions públiques i privades.

2. Els recursos del Fons de protecció civil establert per 
l’apartat anterior s’han de distribuir entre l’Administra-
ció de la Generalitat i els ens locals, mitjançant Decret i 
previ informe de la Comissió de protecció civil.

3. La part del Fons de protecció civil destinada als ens 
locals s’ha d’adjudicar als ajuntaments afectats per l’arti-
cle 36.3 i 4, als consells comarcals i al Conselh Generau 
d’Aran, de conformitat amb un pla aprovat pel Govern, 
amb l’informe previ de la Comissió de coordinació de la 
protecció civil local regulada per l’article 69, en atenció 
als criteris següents: 

a) La seva participació es justifica en el fet que gestionen 
efectivament els serveis de protecció civil a què els obli-
ga aquesta llei.

b) La seva participació ha de ser en funció del cost efectiu 
dels serveis de protecció civil que han de prestar, deter-
minat en aplicació dels factors objectius que ha d’aprovar 
la Comissió de coordinació de la protecció civil local.

c) Les aportacions del Fons han de cobrir en qualse-
vol cas el cost efectiu de les noves obligacions de les 
administracions locals derivades de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Títol 6. Règim d’inspeccions i sancionador

Capítol 1. Controls i inspeccions

Article 121. Control i inspecció dels plans

1.Els plans de protecció civil, inclosos els d’autoprotec-
ció, han de preveure procediments i protocols de control 
i d’autocontrol de caràcter periòdic dels serveis i dels 
recursos que hi són afectats, amb la finalitat de compro-
var que es mantenen les seves condicions d’idoneïtat i 
d’operativitat.

a) Els procediments i protocols d’autocontrol han de ser 
realitzats pels mateixos titulars dels serveis o dels recur-
sos controlats, sota l’impuls del director o la directora 
del pla i en la forma i periodicitat que aquest determini, 
que en cap cas no podrà excedir els dos anys.

b) Els procediments i protocols de control han de ser re-
alitzats sota la direcció del director o la directora del pla, 
amb la forma i la periodicitat que determini el pla con-
trolat, i com a mínim cada cinc anys.

2. El director o la directora del pla ha de disposar el ne-
cessari per corregir o reparar les deficiències assenya-
lades pels procediments i protocols de control i d’auto-
control.

3. La documentació relativa a l’execució dels procedi-
ments i protocols de control i autocontrol i, si s’escau, a 
la correcció i reparació de les deficiències assenyalades 
pels mateixos, s’ha d’incorporar al pla respectiu.

Article 116. Exoneració del pagament

No es genera l’obligació del pagament del gravamen en 
relació amb: 

a) Els elements patrimonials afectes a activitats desen-
volupades directament per l’Estat, per la Generalitat, per 
les corporacions locals o per llurs organismes autònoms 
de caràcter administratiu.

L’exempció no s’aplica si els esmentats ens actuen per 
mitjà d’empresa pública, privada o mixta o, en general, 
d’empreses mercantils, ni tampoc als organismes autò-
noms de caràcter industrial, comercial, financer o anà-
legs.

b) Les instal·lacions i les estructures afectes a la produc-
ció de combustibles, de carburants o d’energia elèctrica, 
mitjançant la transformació de residus sòlids i líquids.

c) Les estacions transformadores d’energia elèctrica la 
tensió de les quals en el primari sigui igual o inferior a 
25 quilovolts (kv), i també les xarxes de distribució de 
tensió igual o inferior a 25 quilovolts (kv).

d) Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica in-
closes en el règim especial regulades per la Llei 40/1994, 
de 30 de desembre, d’ordenació del sistema elèctric na-
cional, en el capítol II i els articles 26 i següents, i el 
Reial decret 2818/1998, de 23 de desembre, de potència 
nominal inferior a 50 megawatts.

e) Les conduccions de gas propà i de gas natural cana-
litzat de pressió inferior a 36 quilograms per centímetre 
quadrat.

Article 117. Subjectes obligats al pagament

Són obligades a pagar el gravamen les persones físiques 
o jurídiques i les entitats que fan l’activitat a la qual són 
afectes els elements patrimonials enumerats en l’article 
115.

Article 118. Meritació i liquidació

1. El gravamen es merita el 31 de desembre de cada any 
natural en el qual s’hagin fet les activitats de risc que en 
determinen l’exigència, llevat del cas de l’apartat tercer 
de l’article 115.1 pel que fa als aeroports i aeròdroms, el 
gravamen es liquidarà al final de cada trimestre natural 
corresponent a l’any en que es meriti l’impost.

2. En el cas de cessament de l’activitat, el gravamen es 
merita el darrer dia de l’activitat.

3. En el supòsit d’inici d’activitat o de desafectació dels 
elements patrimonials gravats, la quota es prorrateja en 
funció del nombre de dies transcorreguts.

Article 119. Gestió tributària

1. La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del 
gravamen correspon l’Agència Tributària de Catalunya.

2. Les persones físiques o jurídiques subjectes al grava-
men són obligades a presentar declaració o, si escau, de-
claració - liquidació, en els termes i amb els models que 
s’estableixin reglamentàriament.

3. El pagament del gravamen es pot periodificar i fracci-
onar en la forma que es determini per reglament.
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Article 123. Inspecció de les activitats, 
instal·lacions, establiments o centres 
generadors de risc

1. Les autoritats de protecció civil poden ordenar en 
qualsevol moment la inspecció de les activitats, instal-
lacions, establiments o centres generadors de risc previs-
tos per l’article 80. També poden ordenar la inspecció de 
les activitats, instal·lacions, establiments, centres o edifi-
cis de qualsevol tipus que han generat una emergència, 
després d’haver-se produït aquesta.

2. Si s’escau, les inspeccions poden tenir els mateixos 
efectes previstos per l’article 122.2.

3. Si es donen les circumstàncies contemplades per l’ar-
ticle 122.3, i la inspecció confirma la inacceptabilitat i 
la no gestionabilitat del risc, la direcció general compe-
tent en matèria de protecció civil la comunicarà a l’òr-
gan sectorial i, si s’escau, a l’ambiental i al de seguretat 
industrial competents en relació amb l’activitat, instal-
lació, establiment o centre, als efectes de què adoptin les 
mesures provisionals o sancionadores corresponents. Si 
no ho fan, el departament de la Generalitat competent en 
matèria de protecció civil pot adoptar les previstes per 
l’article 130.

Article 124. Realització dels controls i de les 
inspeccions

1. Les administracions competents poden atribuir a en-
titats col·laboradores amb l’administració funcions d’in-
forme, verificació, control o inspecció, en l’àmbit de les 
seves competències, en els termes i amb els requisits que 
es determinaran reglamentàriament.

2.Les funcions de control i inspecció regulades pels 
articles 121 i 123 han de ser realitzades per personal 
degudament qualificat que, segons s’estableixi regla-
mentàriament o decideixi l’autoritat de protecció civil 
corresponent, pot ser: 

a) Personal al servei de l’autoritat de protecció civil cor-
responent, especialment personal especialitzat de pro-
tecció civil de la Generalitat o personal especialitzat de 
protecció civil dels ens locals, o els demés funcionaris 
dels serveis públics de protecció civil previstos per l’ar-
ticle 56.2.b).

b) Personal al servei d’entitats col·laboradores amb l’ad-
ministració degudament acreditades per la Generalitat, 
en els termes que s’establirà reglamentàriament.

3. En tot cas, la inspecció prevista per l’apartat 3 de l’ar-
ticle anterior ha de ser feta necessàriament per funciona-
ris públics.

4. Les persones titulars de les activitats, instal·lacions, 
establiments o centres inspeccionats han de permetre 
l’accés a les mateixes del personal d’inspecció degu-
dament acreditat i de les persones que l’acompanyin, 
atendre’ls degudament i facilitar-los la documentació, 
les mostres, les comprovacions i demés diligències que 
aquest els requereixi.

5. La realització de les inspeccions ha de ser oberta a les 
persones titulars de les activitats, instal·lacions, establi-
ments o centres inspeccionats, o al personal o represen-
tants que designin, que hi podran fer constar les seves 

4. El sistema de controls previst en aquest article s’ha de 
confegir en aplicació i garantia de criteris i estàndards 
de qualitat.

5. Les autoritats de protecció civil poden ordenar en 
qualsevol moment la inspecció dels serveis i dels recur-
sos de l’administració respectiva associats als plans de 
llur àmbit o als plans d’àmbit inferior, inclosos els d’au-
toprotecció, així com també el funcionament dels plans 
indicats.

Article 122. Control de les activitats, 
instal·lacions, establiments i centres 
generadors de risc

1.En els procediments de control periòdic i de revisió 
d’activitats sotmeses a autorització o llicència establerts 
per la legislació sectorial respectiva o per la d’interven-
ció ambiental, quan es tracta d’activitats generadores de 
risc incloses a l’article 80 s’han d’avaluar els riscos que 
genera o pot generar l’activitat controlada. La direcció 
general competent en matèria de protecció civil és res-
ponsable d’aquesta avaluació. A aquests efectes: 

a) El servei públic o l’entitat col·laboradora amb l’admi-
nistració que realitza les actuacions de control o de re-
visió ha de convocar a les mateixes l’òrgan o el servei 
de protecció civil que es determini reglamentàriament, 
llevat que la mateixa entitat col·laboradora amb l’admi-
nistració estigui també habilitada o reconeguda per fer 
l’avaluació de riscos, segons el previst pel paràgraf se-
güent.

b) L’avaluació dels riscos de protecció civil serà realitza-
da d’acord amb el previst per l’article 124.

c) En qualsevol cas, l’avaluació de riscos prevista en 
aquest article s’ha de fer coincidint en el temps amb les 
actuacions de control o de revisió sectorial o ambiental.

d) L’avaluació de riscos prevista per aquest article ha de 
ser confegida per personal degudament qualificat, amb 
participació i audiència de les persones titulars de l’acti-
vitat, instal·lació, establiment o centre controlat o revisat, 
i les seves conclusions, a més de ser comunicades a la 
direcció general competent en matèria de protecció civil, 
s’han d’incorporar a les actes o documents de control o 
de revisió.

2. Les conclusions de l’avaluació de riscos prevista per 
aquest article s’han de pronunciar sobre la gestionabilitat 
o l’acceptabilitat d’aquests, i han de proposar les millo-
res pertinents per reduir-los o minimitzar-los. En cas de 
procediments de revisió, aquesta s’ha de condicionar a 
l’efectivitat de les millores necessàries per a l’accepta-
bilitat dels riscos. En qualsevol cas, les persones titulars 
de l’activitat, instal·lació, establiment o centre són res-
ponsables de l’aplicació de les millores proposades per 
l’avaluació de riscos.

3. Si les conclusions referides a l’apartat anterior deter-
minen que els riscos detectats són inacceptables i no 
gestionables, la direcció general competent en matèria 
de protecció civil ha d’ordenar immediatament una ins-
pecció sobre l’activitat, instal·lació, establiment o centre 
afectat, als efectes d’adoptar les mesures provisionals o 
sancionadores que procedeixin.
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2. També tenen la consideració d’infraccions molt greus: 

a) Les infraccions greus comeses per una persona o una 
entitat sancionades en els dos anys anteriors per una in-
fracció greu o més d’una.

b) Les infraccions greus comeses durant la situació d’ac-
tivació d’un pla de protecció civil i que hagin posat en 
perill la vida o la integritat de les persones o que hagin 
augmentat la situació de risc col·lectiu greu o les conse-
qüències de la catàstrofe o calamitat.

Article 126. Infraccions greus

1. Són infraccions greus en matèria de protecció civil les 
conductes consistents a: 

a) No respectar les instruccions dictades per l’autoritat 
de protecció civil competent en situacions d’activació 
d’un pla o d’una emergència declarada.

b) Incomplir, els centres, els establiments i les dependèn-
cies, les obligacions derivades dels plans de protecció 
civil, i també no executar aquests plans i incomplir les 
mesures de seguretat i de prevenció.

c) Negar, les entitats i empreses privades que hi són obli-
gades, el deure específic de col·laboració establert per 
l’article 26.3.

d) Negar-se a fer les prestacions personals ordenades 
per l’autoritat de protecció civil competent en situacions 
d’activació d’un pla.

e) No respectar les mesures de prevenció i de minimitza-
ció de l’impacte d’eventuals catàstrofes i calamitats pú-
bliques, establertes per la legislació sectorial específica, 
i no adoptar-les activament, si s’hi és obligat.

f) No acudir, sense causa justificada, a l’ordre de mobi-
lització les persones adscrites als serveis associats al pla 
i els membres de les associacions del voluntariat de pro-
tecció civil de la localitat afectada per l’activació d’un 
pla o d’una emergència declarada en el lloc indicat per 
aquest o per l’autoritat competent de protecció civil.

g) Denegar la informació necessària per a la planificació 
de protecció civil, a requeriment de l’autoritat competent 
de protecció civil.

h) No realitzar les obres i operacions necessàries per a 
la protecció civil indicades en els plans corresponents.

i) No comunicar al centre de coordinació operativa 
d’àmbit superior l’activació d’un pla de protecció civil.

j) No assistir, els directors o directores dels plans d’au-
toprotecció, a les convocatòries i a les compareixences 
a les quals siguin cridats per les autoritats de protecció 
civil, llevat de causa justificada.

k) No comunicar, els directors o directores dels plans 
d’autoprotecció, qualsevol circumstància o incidència que 
afectin la situació de risc coberta pel pla o l’operativitat 
dels recursos i els serveis establerts per a combatre-la.

l) Demanar o intentar obtenir contraprestacions, dona-
tius o recompenses econòmiques o materials per la pres-
tació de serveis en els casos en què aquesta Llei no ho 
permet.

al·legacions i obtenir còpia dels documents d’inspecció 
que s’elaborin.

6. Les funcions de control i d’inspecció realitzades per 
personal al servei d’administracions públiques pot ser 
sotmesa a taxa, si així s’estableix la seva creació en nor-
ma amb rang de llei. Les persones titulars de les acti-
vitats controlades o subvencionades hauran d’abonar 
aquestes taxes.

Capítol segon. Règim sancionador

Article 125. Infraccions molt greus

1. Són infraccions molt greus en matèria de protecció ci-
vil les conductes consistents a: 

a) No adoptar els plans d’autoprotecció preceptius i no 
sotmetre’ls, si és procedent, a l’informe, l’homologació o 
l’aprovació que corresponguin, d’acord amb l’article 86 i 
amb el que s’estableixi per reglament.

b) No modificar, actualitzar i revisar els plans d’auto-
protecció en els supòsits en què sigui procedent, d’acord 
amb l’article 86, dins els terminis que s’estableixin per 
reglament.

c) Incomplir el sistema de controls i autocontrols esta-
blert per l’article 121.

d) Impedir i obstaculitzar la inspecció dels recursos i 
serveis afectes als plans o el funcionament d’aquests, se-
gons el previst pels articles 122 i 124.

e) No tenir subscrit, les persones, entitats o empreses 
obligades per l’article 27, un contracte de responsabili-
tat civil que cobreixi els danys ocasionats pel seu centre, 
establiment o activitat en l’àmbit de la protecció civil.

f) Incomplir, les entitats i empreses privades que hi són 
obligades, de forma reiterada el deure específic de col-
laboració establert per l’article 26.3.

g) Impedir la requisició i l’ocupació temporal dels béns, 
de les instal·lacions i dels mitjans ordenades per l’autori-
tat competent de protecció civil, d’acord amb l’article 30

h) Negar-se a transmetre, les empreses de telecomunica-
cions i els mitjans de comunicació social, els avisos, les 
instruccions i les informacions que ordenin les autoritats 
competents de protecció civil, d’acord amb els articles 
31 i 32.

i) No comunicar a les autoritats de protecció civil, qui 
hi sigui obligat, les previsions i els incidents que puguin 
donar lloc a l’activació dels plans de protecció civil, i no 
comunicar l’activació dels plans d’autoprotecció, d’acord 
amb l’article 102.

j) No mobilitzar un recurs o un servei afectes a un pla de 
protecció civil activat i requerits per l’autoritat compe-
tent de protecció civil o els seus delegats.

k) Incomplir les determinacions de l’informe vinculant 
de l’article 82.3

l) Avisar al telèfon d’emergències o per altres vies a les 
autoritats i serveis de protecció civil sobre incidències 
o emergències que són falses, quan per aquest motiu es 
provoca la mobilització injustificada de recursos.
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Article 129. Competències sancionadores

1. La potestat sancionadora correspon als municipis i a 
l’Administració de la Generalitat, en els termes establerts 
per aquest article, d’acord amb l’àmbit del pla afectat per 
la conducta constitutiva d’infracció.

2. La competència per a imposar les sancions correspon: 

a) Als alcaldes o les alcaldesses dels municipis de menys 
de vint mil habitants, fins a un límit de 20.000 euros.

b) Als alcaldes o les alcaldesses dels municipis de més 
de vint mil habitants, fins a un límit de 100.000 euros.

c) Al conseller o consellera competent en matèria de pro-
tecció civil, fins a un límit de 250.000 euros.

d) Al Govern de la Generalitat, fins a 1.000.000 d’euros.

3. Els límits a què es refereix l’apartat 2 s’entenen referits 
a les quanties màximes per a sancionar infraccions molt 
greus. Les infraccions greus són sancionades per cada 
òrgan amb una quantia màxima que ha de representar 
el 50% del límit que li correspon per infraccions molt 
greus, i les infraccions lleus, amb una quantia màxima 
que ha de representar el 10% d’aquest mateix límit.

4. En el cas que la comissió d’una infracció greu o molt 
greu que correspongui sancionar a l’alcalde o l’alcaldes-
sa, hagi causat un risc col·lectiu significatiu o bé alarma 
social, la potestat sancionadora pot ésser exercida pel 
conseller o consellera competent en matèria de protecció 
civil o pel Govern, a sol·licitud de l’autoritat local o per 
iniciativa pròpia, amb l’audiència prèvia de l’aquesta.

Article 130. Mesures no sancionadores

1. No tenen naturalesa sancionadora les mesures de clau-
sura temporal de les instal·lacions, els establiments o els 
centres o de suspensió temporal de les activitats que ge-
neren risc i estan inclosos al reglament previst per l’arti-
cle 123, que poden ser ordenades en els casos següents: 

a) En els d’incompliment de l’informe vinculant de l’ar-
ticle 82.3. En aquests casos, la clausura o la suspensió es 
podrien adoptar com a mesura provisional i com a me-
sura complementària de la sanció pecuniària que proce-
deixi, en el marc o com a conseqüència del corresponent 
procediment sancionador.

b) En els d’activitats, instal·lacions, establiments o cen-
tres que, segons la inspecció prevista per l’article 124.3, 
comportin un risc greu de protecció civil inacceptable o 
no gestionable.

2. La clausura temporal del centre, l’establiment o la 
instal·lació i la suspensió temporal de l’activitat poden 
ésser ordenades pel conseller o consellera competent en 
matèria de protecció civil, en els casos de l’apartat 1.a), 
o pel Govern de la Generalitat, en els de l’apartat 1.b), 
en ambdós casos per iniciativa pròpia o a instàncies de 
l’ajuntament corresponent.

3. Per adoptar la mesura no sancionadora prevista per 
l’apartat 1.b) caldrà seguir el procediment que es deter-
minarà reglamentàriament, de conformitat amb els re-
quisits i criteris següents: 

a) Un cop rebuda i comprovada l’acta d’inspecció que 
acredita la presència d’un risc greu de protecció civil 

m) Obstaculitzar, sense arribar a impedir-ho, la requisi-
ció i l’ocupació temporal dels béns, de les instal·lacions i 
dels mitjans ordenades per l’autoritat competent de pro-
tecció civil, i també obstaculitzar el compliment de les 
ordres i les instruccions emanades de les autoritats de 
protecció civil en situacions d’activació de plans.

n) Avisar reiteradament al telèfon d’emergències o per 
altres vies a les autoritats i serveis de protecció civil so-
bre incidències o emergències que són falses.

o) La denegació injustificada per part d’autoritats, funci-
onaris o empleats públics de la informació que els ciuta-
dans els sol·liciten en matèria de protecció civil.

2. També tenen la consideració d’infraccions greus: 

a) Les infraccions lleus comeses per una persona o una 
entitat sancionades en els dos anys anteriors per una in-
fracció lleu o més d’una.

b) Les infraccions lleus comeses durant la situació d’ac-
tivació d’un pla de protecció civil i que hagin posat en 
perill la vida o la integritat de les persones o que hagin 
augmentat la situació de greu risc col·lectiu o les conse-
qüències de la catàstrofe o la calamitat pública.

Article 127. Infraccions lleus

Són infraccions lleus en matèria de protecció civil les 
conductes consistents a: 

a) Portar, els voluntaris o voluntàries de protecció civil, 
les insígnies i els distintius establerts per reglament en 
els casos i en les condicions en què no en sigui autoritzat 
l’ús.

b) No seguir o no respectar les mesures i les instruccions 
disposades per l’autoritat de protecció civil en els simu-
lacres.

c) No acudir, els membres dels serveis afectats, d’acord 
amb l’article 63.2.c), als llocs respectius seguint l’ordre 
de mobilització en el cas de simulacre.

d) Avisar al telèfon d’emergències o per altres vies a les 
autoritats i serveis de protecció civil sobre incidències o 
emergències que són falses.

Article 128. Sancions

1. Les infraccions molt greus són sancionades amb una 
multa de fins a 1.000.000 d’euros.

2. Les infraccions greus són sancionades amb una multa 
de fins a 250.000 euros.

3. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa 
de fins a 10.000 euros.

4. Les infraccions greus comeses per membres de les as-
sociacions de voluntaris i voluntàries de protecció civil 
poden comportar, a més, la baixa forçosa de la respecti-
va associació.

5. Les infraccions greus comeses per autoritats, funcio-
naris o empleats públics seran sancionades amb un mí-
nim de tres i un màxim de dotze mesos de suspensió de 
feina i sou.
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2. El Govern de la Generalitat ha d’impulsar amb caràc-
ter prioritari el traspàs dels serveis, mitjans i recursos 
destinats a salvament marítim, en l’àmbit dels ports ra-
dicats a Catalunya i de les aigües territorials d’aquesta 
Comunitat.

3. En aquest traspàs s’han d’incloure els serveis i els re-
cursos en matèria de seguretat nuclear que siguin neces-
saris per a la gestió i execució del Pla específic de segu-
retat nuclear a Catalunya, de conformitat amb el previst 
per l’article 17.

Segona. Carta de Serveis de la Protecció Civil

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aques-
ta Llei el conseller o la consellera del departament de la 
Generalitat competent en matèria de protecció civil ha 
d’aprovar la Carta dels serveis de protecció civil regula-
da per l’article 18.

Tercera. Cos de protecció civil

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aques-
ta Llei, el Govern de la Generalitat haurà de presentar 
davant del Parlament de Catalunya un Projecte de llei de 
la creació del cos de protecció civil.

Quarta. Personal especialitzat municipal o 
comarcal de protecció civil

Poden ser nomenats pel respectiu ajuntament o consell 
comarcal personal especialitzat municipal o comarcal 
de protecció civil els funcionaris o les funcionàries que 
compleixin els requisits següents: 

a) Tenir la titulació universitària.

b) Haver desenvolupat durant al menys un any tasques 
previstes per l’apartat 1 de l’Annex d’aquesta Llei en rè-
gim de com a mínim mitja dedicació a les mateixes.

Cinquena. Actualització del gravamen

El tipus del gravamen establert serà objecte d’actualitza-
ció anualment.

Sisena. Aplicació progressiva de la tarifa del 
gravamen de protecció civil per als aeroport i 
aeròdroms

La quota que han de satisfer els aeroports i aeròdroms, 
que resulta d’aplicació de les tarifes establertes a l’article 
115.1, apartat tercer d’aquesta Llei, té les bonificacions 
següents: 

Un 50 per 100 per a l’exercici 2012

Un 25 per 100 per a l’exercici 2013

Disposicions transitòries

Primera. Vigència de plans i reglaments

Mentre no es promulguin les normes i els plans de des-
envolupament i aplicació d’aquesta llei, seguiran vigents 
les normes reglamentàries i els plans de protecció civil 
de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, en tot 
allò que no s’oposi a les determinacions d’aquesta llei.

inacceptable o no gestionable, la direcció competent en 
matèria de protecció civil ha de requerir a la persona ti-
tular de l’activitat, instal·lació, establiment o centre a què 
adopti mesures per assegurar la gestionabilitat del risc, 
tot advertint-la de què si no ho fa dins del termini que li 
donarà a aquests efectes se li podrà ordenar la suspensió 
o clausura provisionals de l’activitat, instal·lació, establi-
ment o centre. Simultàniament a aquest requeriment, se’n 
ha de traslladar còpia als òrgans sectorials i, si s’escau, 
ambientals i de seguretat industrial competents en relació 
amb l’activitat, instal·lació, establiment o centre requerit.

b) Si la persona titular de l’activitat, instal·lació, establi-
ment o centre no adopta les mesures requerides de con-
formitat amb el paràgraf anterior, la direcció general 
competent en matèria de protecció civil ha de sol·licitar 
l’adopció de la mesura de suspensió o clausura provisi-
onals als òrgans sectorials i, si s’escau, ambientals i de 
seguretat industrial competents.

c) Si els òrgans sectorials i, si s’escau, ambientals i de 
seguretat industrial citats pels paràgrafs anteriors no 
adopten la mesura de suspensió o clausura provisional 
de les activitats, instal·lacions, establiments o centres, la 
direcció general competent en matèria de protecció civil 
obrirà el corresponent expedient contradictori, amb l’ob-
jecte de què la pugui ordenar, si s’escau, el Govern de la 
Generalitat, a proposta del conseller o de la consellera 
competent en matèria de protecció civil.

4. Les mesures de suspensió o clausura provisionals re-
gulades per aquest article es mantindran mentre no es 
corregeixin els factors de risc que les han motivat, fins a 
assolir una situació de risc gestionable.

Article 131. Responsabilitat per danys i 
perjudicis

1. Les sancions que corresponguin a les infraccions tipi-
ficades per aquesta Llei s’imposaran amb independència 
de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis oca-
sionats per la conducta infractora.

2. Si la comissió d’una infracció causa danys o perjudicis 
a les administracions públiques o a béns públics, la per-
sona infractora, a més de la sanció que li correspongui, 
serà obligada a rescabalar a l’administració afectada els 
costos originats per la seva infracció.

Article 132. Procediment sancionador 

Per a la tramitació de les sancions establertes per aquesta 
Llei s’aplica el règim sancionador general de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya.

Disposicions addicionals

Primera. Traspassos

1. Atès que l’Estatut d’autonomia atribueix per primera 
vegada a la Generalitat la competència exclusiva en ma-
tèria de protecció civil, el Govern plantejarà formalment 
a l’Estat el traspàs dels serveis, mitjans humans i materi-
als i recursos destinats per la seva Administració Gene-
ral a activitats de protecció civil per a l’àmbit territorial 
de Catalunya.
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Annex

Dotació personal i tècnica mínima dels municipis de 
més de 20.000 habitants.

1. Els municipis de més de 20.000 habitants i els con-
sells comarcals han de disposar d’un servei tècnic de 
protecció civil que com a mínim ha de comptar amb un 
funcionari especialitzat en protecció civil en règim de 
dedicació exclusiva a les tasques de previsió, prevenció, 
planificació d’emergències, implantació i manteniment 
dels plans, organització de simulacres, informació a la 
ciutadania sobre riscos i, en general, les que correspon-
guin als ajuntament en matèria d’informe, seguiment i 
inspecció de l’autoprotecció corporativa de les activitats 
obligades de conformitat amb els articles 80 i 93.

Aquesta dotació mínima dels serveis tècnics locals de 
protecció civil s’ha de dimensionar a la realitat de cada 
municipi i de cada comarca, en funció dels riscos i de la 
població respectius, i escoltant les recomanacions que a 
aquests efectes pot dictar la Comissió de Protecció civil 
de Catalunya. En qualsevol cas, els municipis de més de 
100.000 habitants han de comptar com a mínim amb un 
funcionari especialitzat en protecció civil més per cada 
100.000 habitants o fracció.

2. El personal especialitzat en protecció civil municipal i 
comarcal previst al paràgraf anterior ha de tenir titulació 
universitària i haver seguit i superat els cursos selectius i 
de formació específica impartits per l’Institut de Segure-
tat Pública de Catalunya, amb els continguts i la durada 
que es determinaran reglamentàriament.

3. La dotació municipal de personal especialitzat en 
protecció civil establerta pels apartats anteriors s’ha de 
complementar amb altre personal tècnic qualificat que 
sigui idoni per executar els processos operatius previstos 
en els respectius plans de protecció civil, especialment 
la coordinació dels serveis municipals en l’emergència, 
la constitució del Centre de coordinació operativa mu-
nicipal, el suport logístic i l’atenció a la població. Aquest 
personal tècnic complementari ha de tenir preferentment 
formació en matèria de protecció civil, ha de tenir la dis-
ponibilitat pròpia del personal d’emergències i pot ser 
compartit o mancomunat amb altres entitats locals.

4. El personal especialitzat de protecció civil municipal 
i comarcal ha de formar part d’una xarxa de coordinació 
amb els serveis de protecció civil de la Generalitat, de 
conformitat amb el que s’establirà reglamentàriament.

Segona. Serveis Tècnics Municipals i 
Comarcals de Protecció Civil
Els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells 
comarcals disposen de cinc anys, a partir de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, per disposar efectivament dels 
serveis tècnics de protecció civil en els termes establerts 
per l’Annex.

Tercera. Servei referent en els Centres de 
Comandament Avançat
Mentre no sigui plenament operatiu el personal especi-
alitzat de protecció civil regulat per aquesta Llei, tindrà 
la condició de servei referent en els centres de comanda-
ment avançat el Cos de Bombers de la Generalitat.

Disposicions derogatòries

Primera
A partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei que-
da derogada la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció 
civil de Catalunya.

Segona
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei deixen de 
tenir vigència en el territori de Catalunya la Llei 2/1985, 
de 21 de gener, sobre protecció civil, el Reial Decret 
407/1992, de 24 d’abril, pel qual s’aprova la norma bàsi-
ca de protecció civil i la resta de disposicions reglamen-
tàries i de planificació dictades per als seus desenvolupa-
ment i aplicació per l’Administració General de l’Estat.

Disposicions finals

Primera
S’autoritza el Govern per a aprovar els Decret necessaris 
per al desenvolupament i aplicació d’aquesta Llei.

Segona
Es faculta a la persona titular del departament compe-
tent en matèria de protecció civil i a la persona titular 
del departament competent en matèria d’economia i fi-
nances per a dictar totes les Ordres en desenvolupament 
d’aquells extrems que aquesta Llei li atorga la potestat 
reglamentària.

Tercera
Els preceptes que eventualment comportessin la realit-
zació de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Ge-
neralitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor 
de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pres-
supostari immediatament posterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Quarta
Aquesta Llei entrarà en vigor als tres mesos de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 

Fascicle tercer
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Aquesta nova disposició persegueix la voluntat de donar 
la cobertura legal necessària davant aquest nou marc 
jurídic que s’estableix amb l’Estatut d’Autonomia, però 
també aquesta norma persegueix la finalitat d’adaptar-se 
al nou sistema integral de seguretat pública endegat a 
Catalunya amb la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació 
del sistema de seguretat pública de Catalunya.

La disposició esmentada té per objectiu ordenar les com-
petències de la Generalitat en tota la matèria que com-
posa la seguretat pública, especialment les de policia i 
la seva integració amb les de protecció civil, trànsit, joc 
i espectacles i seguretat privada, establint així un siste-
ma general de seguretat propi a Catalunya i, per tant, cal 
completar aquest sistema integral amb la regulació de 
cada una de les parcel·les que integren la seguretat.

A més, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia estableix 
que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas 
competències pròpies, en els termes que determinin les 
lleis, en matèria de prevenció d’incendis. En aquest punt 
cal tenir en compte el règim específic de la ciutat de Bar-
celona, establert en la Llei del Parlament català 22/1998, 
de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona 
i la Llei de l’Estat 1/2006, de 13 de març, que regula el 
règim especial del municipi de Barcelona, i el fet que 
l’Ajuntament de Barcelona exerceix directament la com-
petència de prevenció i extinció d’incendis, situació que 
no es dóna a la resta de municipis de Catalunya.

En matèria d’extinció d’incendis en l’àmbit local, la Ge-
neralitat ha vingut prestant aquest servei a través de la 
seva dispensa per a aquells municipis que si bé la legisla-
ció vigent en matèria de règim municipal els hi establia 
com a servei mínim, no tenien els recursos suficients per 
a la seva completa prestació. Ara, el servei d’extinció 
d’incendis només serà prestat per la Generalitat de Ca-
talunya en tant que aquest servei l’exerceix en exclusi-
va d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, però es manté el 
sistema de la dispensa per a la prevenció d’incendis en 
aquells municipis que així ho sol·licitin.

Exposició de motius

Aquesta Llei es composa de 89 articles ordenats en set 
títols, més set disposicions addicionals, quatre disposici-
ons transitòries, una disposició derogatòria i tres dispo-
sicions finals.

El Títol 1 està dedicat a les disposicions generals que 
estableixen el nou marc de sistema integral del servei de 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments dins el siste-
ma global de la seguretat propi de Catalunya, establint 
els principis en els que s’inspira tot l’articulat d’aquesta 
nova Llei i els conceptes necessaris per a la seva apli-
cació; i on tenen especial rellevància els drets de la ciu-
tadania en la prestació del servei de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments, però també les seves obligaci-
ons per tal de contribuir a fer efectiva la prestació del 
servei quan així sigui necessari.

El Títol 2 dota de contingut les competències que l’Es-
tatut d’Autonomia atorga a la Generalitat en matèria de 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments, però tam-
bé les competències que en prevenció d’incendis atorga 
l’Estatut d’Autonomia als governs locals, a més de re-

Proposició de llei dels serveis de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments de la Gene-
ralitat
Tram. 202-00043/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds -  
Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10052 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposició de llei dels serveis de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat acom-
panyada de la documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antecedents 
necessaris per a poder-se pronunciar.

– L’exposició de motius.

– El text articulat.

Memòria justificativa

En data 18 de maig de 1994, es va publicar al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya la Llei 5/1994, de 4 
de maig, de regulació dels serveis de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments de Catalunya.

Aquesta Llei va ser dictada en el context on ni la Cons-
titució ni de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any 
1979 preveien, de forma expressa, la competència en 
protecció civil, i dins aquesta la prevenció, extinció d’in-
cendis i salvaments, sinó que les competències de la Ge-
neralitat de Catalunya en matèria de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments es derivava de diferents compe-
tències estatutàries i amb la delimitació que el Tribunal 
Constitucional va efectuar sobre les competències con-
currents que es donaven en aquesta matèria.

Ara, més de trenta anys després, l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya és el punt de partida d’un nou marc compe-
tencial, doncs es reconeix específicament la competència 
de protecció civil i aquesta s’atorga a la Generalitat de 
Catalunya de forma expressa.

L’article 132 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es-
tableix que correspon a la Generalitat de Catalunya la 
competència exclusiva en matèria de protecció civil, que 
inclou els serveis de prevenció i extinció d’incendis, sens 
perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta 
matèria, respectant el que estableixi l’Estat en exercici 
de les seves competències en matèria de seguretat pú-
blica.

En aquesta línia també destaca la possibilitat de la Gene-
ralitat de promoure els mecanismes de col·laboració amb 
altres comunitats autònomes i amb l’Estat que reconeix 
l’Estatut d’Autonomia, així com s’atorga a la Generalitat 
la competència executiva en matèria de salvament ma-
rítim.
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laboral de la Generalitat, però a efectes organitzatius, 
s’estructuren com a cos, per tal de fer una distribució 
efectiva de les funcions assignades. Igualment es regula 
el sistema d’accés així com també un règim de drets i 
deures específics.

El Títol 6 regula els serveis d’autoprotecció de les em-
preses i infraestructures, substituint el fins ara vigent sis-
tema de bombers d’empreses. Aquests serveis s’estruc-
turen en diferents equips i la determinació de cada un 
d’aquests equips depèn de la formació que rebin, la qual 
estarà determinada per la Generalitat de Catalunya a tra-
vés del desplegament reglamentari que a aquest efecte 
estableixi la persona titular del departament competent 
en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments 
de la Generalitat de Catalunya.

El Títol 7 fa referència al finançament dels serveis de 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments on cal tenir 
en compte que l’assumpció per part de la Generalitat de 
Catalunya dels serveis d’extinció d’incendis implicarà la 
subrogació de la Generalitat en la posició de creditor de 
les aportacions que els governs locals perceben de l’Ad-
ministració General de l’Estat en aquest concepte, en 
tant que l’Administració local ostenta la competència de 
prevenció d’incendis, però no la d’extinció d’acord amb 
els articles 84 i 132 de l’Estatut d’Autonomia.

D’altra banda, s’integra també en aquest text la regulació 
de la contribució especial així com de les taxes per la 
prestació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis 
i salvaments.

La disposició addicional primera recull la competència 
de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de prevenció i 
extinció d’incendis, si bé s’estableix el caràcter supletori 
d’aquesta Llei només quant al règim estatutari del Cos 
de Bombers de la Generalitat.

La disposició addicional segona pren en consideració 
el règim especial de la Vall d’Aran i, en conseqüència, 
el Conselh Generau d’Aran presta en el seu territori els 
serveis que la Generalitat, a través del Cos de Bombers 
de la Generalitat presta en la resta del territori de Catalu-
nya, sens perjudici dels mecanismes de col·laboració que 
s’estableixin.

La disposició addicional tercera reitera la coordinació i 
col·laboració de tots els grups d’ordre que es puguin veu-
re implicats en la prestació del servei de prevenció, ex-
tinció d’incendis i salvaments.

La disposició addicional quarta indica que la distribució 
de totes les competències establertes en aquesta Llei, en 
especial pel que fa al departament competent en matèria 
de prevenció, extinció d’incendis i salvaments i el Cos 
de Bombers de la Generalitat requerirà un desenvolupa-
ment reglamentari.

La disposició addicional cinquena estableix expressa-
ment l’exclusió del Cos de Bombers de la Generalitat del 
Decret 202/2008, de 14 d’octubre, pel qual es regulen els 
àmbits funcionals de la Generalitat en tant que aquest 
Cos es configura com un cos especial de la Generalitat 
amb una regulació estatutària pròpia prevista en aques-
ta Llei, de manera que la resta de normativa de funció 
pública de la Generalitat de Catalunya s’aplica de forma 
supletòria.

gular el sistema de relacions entre l’Administració de la 
Generalitat i les altres Administracions locals per a la 
coordinació i eficàcia de la prestació d’aquest servei, així 
com també la dispensa del servei de prevenció d’extinció 
d’incendis quan així ho sol·liciti el municipi interessat.

El Títol 3 determina els serveis de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, 
els qual estan formats pel Cos de Bombers de la Gene-
ralitat, els i les bombers/res voluntaris/àries de la Gene-
ralitat i els serveis d’autoprotecció d’empreses i infraes-
tructures.

El Títol 4 estableix el règim estatutari del Cos de Bom-
bers de la Generalitat, com un cos especial de la Gene-
ralitat de Catalunya, amb un règim jurídic propi i on la 
resta de normes de la funció pública de la Generalitat de 
Catalunya s’apliquen de forma supletòria.

Aquest Cos de Bombers de la Generalitat està composat 
de 5 escales, destacant la nova escala de suport operatiu 
que comprèn les categories de personal facultatiu, perso-
nal tècnic i personal auxiliar operatiu.

Es regula el sistema d’accés sota els principis constituci-
onals d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com la 
regulació de la dispensa per una sola vegada de la titula-
ció requerida per a l’accés a algunes categories del Cos. 
Així mateix s’estableix un Pla de Carrera Professional 
específic per al Cos de Bombers de la Generalitat on es 
preveu la carrera horitzontal, la carrera vertical i la pro-
moció interna vertical.

En tant que el Cos de Bombers de la Generalitat es regula 
com un cos especial, es dediquen un seguit de preceptes 
a la negociació de les seves condicions laborals així com 
es preveu la creació del Consell de Bombers de la Ge-
neralitat. A aquest Consell se li atribueixen les funcions 
de negociació de les condicions laborals, de mediació i 
conciliació en les possibles controvèrsies i conflictes i de 
participació en els assumptes que afectin els interessos 
professionals, els deures i les obligacions de les persones 
funcionàries del Cos de Bombers.

S’estableix per Llei el deure de les persones funcionàries 
del Cos de Bombers de la Generalitat de sotmetre’s a un 
reconeixement mèdic cada dos anys per tal de constatar 
que mantenen les condicions físiques i psicològiques ne-
cessàries per a la prestació efectiva del servei que tenen 
encomanat, així com es regula la situació de segona ac-
tivitat per a aquelles persones funcionàries que presenten 
una disminució en les seves condicions físiques i psíqui-
ques per a la prestació plena del servei operatiu, però no 
per a aquelles persones que els hi ha estat declarada una 
situació d’incapacitat permanent total, absoluta o de gran 
invalidesa. Aquesta nova regulació de la segona activitat 
respon als pronunciaments que els tribunals han anat dic-
taminant en aquests últims anys sobre aquesta qüestió.

La tipificació d’infraccions i les conseqüents sancions a 
les persones membres del Cos de Bombers de la Gene-
ralitat s’ajusten a les particularitats de la prestació del 
servei de prevenció, extinció d’incendis i salvaments i les 
característiques de les seves jornades laborals.

El Títol 5 està dedicat als bombers i bomberes volunta-
ris i voluntàries de la Generalitat. Aquests i aquestes no 
tenen la condició de persona funcionària ni de personal 
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relacions amb la ciutadania i el règim estatutari del Cos 
de Bombers de la Generalitat.

Article 2. Finalitats

Aquesta Llei té per finalitat definir, actualitzar i estruc-
turar les competències, les funcions, l’organització i la 
prestació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis 
i salvaments en el nou marc estatutari, establint el siste-
ma integral del servei de prevenció, extinció d’incendis i 
salvaments de Catalunya en el si del sistema de seguretat 
pública de Catalunya, sens perjudici de la regulació d’al-
tres competències concurrents, en especial en matèria 
d’indústria, energia, protecció civil i medi ambient.

Article 3. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per: 

a) Prevenció: és tant de caràcter normativa com opera-
tiva i són totes aquelles actuacions que tenen per finali-
tat evitar i minimitzar el risc d’incendis, accidents i les 
situacions d’emergència en qualsevol entorn, així com 
preparar a les persones funcionàries del Cos de Bombers 
per a les seves intervencions.

b) Extinció d’incendis: són totes les actuacions neces-
sàries per combatre els incendis originats en els àmbits 
urbans, industrials, rurals i forestals.

c) Foc tècnic: foc provocat per l’agent competent en la 
matèria amb la finalitat de donar suport a les operacions 
d’extinció d’incendis.

d) Cremes controlades: focs provocats per l’agent com-
petent com a mesura de prevenció.

e) Salvament: rescat de persones, animals i béns, en acci-
dents en entorns hostils o que requereixin d’excarceració 
de les víctimes, ja siguin estructurals, de trànsit, ferrovi-
àries o aèries.

f) Salvament de muntanya: rescat i auxili de persones en 
l’entorn de muntanyes o en diferents zones senyalitzades 
com a perilloses.

g) Salvament marítim: rescat de persones i béns en el 
litoral català i fins a 12 milles de la costa.

h) Salvament fluvial: salvament en l’entorn fluvial així 
com també en aquelles insfraestructures civils que te-
nen per finalitat el magatzem i embassament de recursos 
hídrics.

i) Servei operatiu: el conjunt de funcions assignades a 
aquells llocs de treball de les diferents escales i cate-
gories del Cos de Bombers, per les quals les persones 
funcionàries del Cos de Bombers que els ocupen han de 
disposar d’unes determinades condicions físiques i psí-
quiques per poder realitzar les seves funcions i, especial-
ment, totes aquelles necessàries per fer front a un supòsit 
d’emergència o sinistre.

j) Servei no operatiu: el conjunt de funcions assignades a 
aquells llocs de treball que per les seves característiques 
poden ser ocupats per persones funcionàries del Cos de 
Bombers en situació administrativa de segona activitat o 
en incapacitat permanent total.

La disposició addicional sisena estableix l’edat màxima 
per a la prestació del servei de prevenció, extinció d’in-
cendis i salvaments, i, conseqüentment, l’edat de jubila-
ció forçosa, sempre i quan la persona funcionària inte-
ressada del Cos de Bombers tingui a l’edat de 65 anys els 
períodes de carència i requisits exigits per la normativa 
de la seguretat social per causar dret a la jubilació.

La disposició addicional setena té com a funció recordar 
que els bombers i bomberes voluntaris i voluntàries que 
ja estiguin nomenats a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
mantenen la seva condició com a tals.

La disposició transitòria primera estableix el termini en 
què les persones que actualment es troben en situació de 
segona activitat i tinguin declarada una incapacitat per-
manent total, optin, bé a la prestació del servei no opera-
tiu en la plaça que ja venen ocupant, bé al cessament del 
servei actiu del cos per la seva condició de pensionista de 
la Seguretat Social.

La disposició transitòria segona estableix un seguit de 
convocatòries excepcionals i restringides dins el Cos de 
Bombers, motivat per les noves escales i categories que 
regula aquesta nova Llei, així com l’exigència de la dife-
rent titulació en funció del Grup en la forma establerta 
pel nou Estatut de la Funció Pública.

La disposició transitòria tercera concreta la normativa 
d’aplicació en els processos selectius ja iniciats per ac-
cedir com a bomber/a voluntari/ària de la Generalitat 
i el número màxim de cops que aquestes persones as-
pirants es poden presentar en els processos de selecció 
establerts.

La disposició transitòria quarta indica que l’actual per-
sonal laboral adscrit a la direcció general competent en 
matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments 
hauran d’integrar-se a la nova escala de suport en els 
procediments específics que s’establiran a aquest efecte.

La disposició final faculta al Govern de la Generalitat, 
però també a la persona titular del departament compe-
tent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salva-
ments per efectuar el desplegament necessari d’aquesta 
Llei, així com estableix la vacatio legis de la Llei, la vi-
gència d ela qual s’inicia l’endemà de la seva publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposició de llei

Títol 1. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquesta Llei té per objecte l’ordenació general de les 
accions i els serveis de prevenció i extinció d’incendis 
i salvaments de la Generalitat de Catalunya, la seva or-
ganització i finançament i de les relacions dels diferents 
col·lectius vinculats, de les relacions amb els governs 
locals en matèria de prevenció d’incendis, els serveis 
d’autoprotecció de les empreses i infraestructures, la col-
laboració amb les altres administracions públiques, les 
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3. En els supòsits de risc greu, catàstrofe o calamitat pú-
blica, la ciutadania està obligada a complir les prestaci-
ons de caràcter personal que l’autoritat competent deter-
mini, les quals no donen dret a indemnització.

4. Si les característiques d’una emergència ho exigeixen, 
les autoritats competents del servei públic de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments poden requisar tot tipus 
de béns, i també intervenir i ocupar transitòriament els 
que siguin necessaris.

Article 6. El sistema integral de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments de Catalunya

El sistema de prevenció, extinció d’incendis i salvaments 
de Catalunya és el conjunt d’institucions, recursos i mit-
jans que, en exercici de les competències que l’Estatut 
d’Autonomia i les lleis atribueixen, a la Generalitat, als 
governs locals, als serveis d’autoprotecció d’empreses 
i infraestructures, així com la col·laboració amb altres 
Administracions Públiques, garanteixen a la ciutadania 
la prestació d’aquest servei públic, especialment en els 
àmbits preventius, de minimització del risc i de resolució 
de l’emergència.

Títol 2. Competències i relacions 
interadministratives

Capítol 1. De la Generalitat

Article 7. Competències de l’Administració de 
la Generalitat

1. La Generalitat de Catalunya ostenta la competència 
exclusiva en matèria d’extinció d’incendis i salvaments, 
la competència en matèria de prevenció d’incendis, 
sens perjudici de la competència dels governs locals en 
aquesta matèria i la competència executiva en matèria de 
salvament marítim.

2. Aquestes competències, que inclouen les funcions 
necessàries per a aconseguir les finalitats d’aquesta llei, 
són exercides a través del departament competent en la 
matèria i són executades majoritàriament pel Cos de 
Bombers de la Generalitat. En tot cas, a aquestes compe-
tències corresponen les funcions següents: 

a) Disseny del sistema de prevenció i extinció d’incendis 
i salvaments a Catalunya, sens perjudici de les compe-
tències que en matèria de prevenció d’incendis ostenten 
els governs locals.

b) Extinció d’incendis en tots els entorns, urbà, indus-
trial, rural i forestal, respecte dels quals s’utilitzaran les 
maniobres més adequades a la tipologia d’incendi, entre 
d’altres, el foc tècnic.

c) Prevenció, tant normativa com operativa, incloses les 
cremes controlades, amb la finalitat d’evitar o minimit-
zar el risc d’accidents o situacions d’emergència en qual-
sevol entorn.

d) Salvament de persones i béns en l’entorn marítim 
d’acord amb la legislació vigent, en les aigües del litoral 
català i fins a 12 milles de la costa.

e) Salvament i rescat de persones en l’entorn fluvial.

Article 4. Principis bàsics d’actuació

Els principis bàsics d’actuació que conformen els serveis 
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments a Ca-
talunya són els següents: 

a) Eficàcia, eficiència, celeritat, responsabilitat i propor-
cionalitat en les actuacions, tant de les institucions que 
presten el servei de prevenció, extinció d’incendis i sal-
vaments com del personal adscrit a aquest servei.

b) Prevenció amb el desenvolupament de polítiques, pro-
grames i accions que permetin minimitzar el risc i, si 
aquest es produeix, minimitzar els efectes negatius.

c) Responsabilitat social corporativa com a compromís 
d’integració de les perspectives dels diferents agents in-
teressats en els serveis que es presten, i compromís de 
sostenibilitat global, ambiental, social i econòmica.

d) Proporcionalitat i eficiència en l’assignació dels recur-
sos distribuïts al territori atenent a criteris d’optimització 
de recursos disponibles, economia de mitjans, de tipus 
de risc, població i vies de comunicació.

e) Col·laboració entre els diferents departaments de la 
Generalitat, les diferents Administracions Públiques i 
els seus agents, actuant sota els principis de lleialtat ins-
titucional, cooperació i coordinació.

f) Responsabilitat i participació ciutadana en la presta-
ció dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salva-
ments, d’acord amb el qual l’actitud prudent i l’adopció 
de mesures de precaució són aportacions essencials de la 
ciutadania que l’Administració ha de promoure.

g) Jerarquia organitzativa, d’acord amb el que s’estableix 
en aquesta Llei, així com en les normes que la desenvo-
lupen i les instruccions, circulars i procediments opera-
tius que es determinin per les autoritzats competents.

h) Coordinació de mitjans personals i materials en la 
prestació del servei.

i) Celeritat en la transmissió d’informació i transparència 
d’ordres en els supòsits de perill per tal d’afavorir la con-
clusió dels sinistres amb el menor cost en vides i béns.

j) Compromís de qualitat i millora en la prestació del 
servei, d’acord amb els avenços del coneixement, de la 
ciència i de la tecnologia més avançada.

Article 5. Drets i deures de la ciutadania

1. La Generalitat de Catalunya, dins de les seves com-
petències, té la obligació i ha de garantir la prestació del 
servei de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, i la 
ciutadania té el dret a rebre aquest servei de forma res-
pectuosa i d’acord amb les seves necessitats i a ser auxi-
liada i protegida quan les circumstàncies ho requereixin.

2. La ciutadania té l’obligació de col·laborar, tant per-
sonalment com material, amb els serveis de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments, a requeriment de les 
autoritats competents, tant en l’àmbit preventiu com en 
l’àmbit d’actuació en les situacions d’emergència.

Aquesta col·laboració es pot concretar en el compliment 
de mesures de prevenció i protecció, en la realització de 
simulacres i en la intervenció operativa en les situacions 
d’emergència que es requereixin.
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b) Aprovar el Pla de Carrera Professional del Cos de 
Bombers.

c) Atorgar la dispensa de la prestació del servei de pre-
venció d’incendis mitjançant Acord a aquells munici-
pis que ho sol·licitin si es donen els supòsits previstos a 
aquest efecte en la normativa vigent en matèria munici-
pal i de règim local.

Article 9. Competències de la persona titular 
del departament competent en la matèria

1. La persona titular del departament de la Generalitat 
competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i 
salvaments, és l’autoritat de la Generalitat que dirigeix la 
política del Govern en aquesta matèria.

2. Correspon a la persona titular del departament com-
petent en la matèria les següents funcions: 

a) El comandament i direcció superior dels serveis de 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Gene-
ralitat.

b) La direcció, coordinació i inspecció del Cos de Bom-
bers i dels i de les bombers/res voluntaris/àries de la Ge-
neralitat de Catalunya.

c) L’ordenació territorial i d’efectius disponible.

d) Proposar l’oferta d’ocupació pública del Cos de Bom-
bers.

e) Les funcions relatives a la selecció, la formació, l’es-
pecialització, la promoció, les situacions administratives 
i el règim disciplinari de les persones funcionàries del 
Cos de Bombers i dels Bombers voluntaris i efectuar les 
corresponents convocatòries per ingressar a les diferents 
escales i categories.

f) La determinació de la representació de l’Administra-
ció de la Generalitat a la negociació amb els represen-
tants de les persones funcionàries del Cos de Bombers 
de la Generalitat.

g) Proposar i atorgar distincions, recompenses i felici-
tacions pels actes de servei excepcionals que s’hagin 
realitzat d’acord amb la normativa reglamentària corres-
ponent.

h) Les altres funcions que li assigni aquesta Llei i la resta 
de disposicions legals aplicables.

Capítol 2. Dels governs locals

Article 10. Serveis de prevenció d’incendis dels 
governs locals

1. D’acord amb la normativa vigent en matèria municipal 
i de règim local, aquells municipis en els que no s’esta-
bleixi la prestació del servei de prevenció d’incendis com 
a servei mínim, aquesta serà exercida per l’Administra-
ció de la Generalitat.

2. Aquells municipis que, d’acord amb la normativa vi-
gent en matèria municipal i de règim local, la preven-
ció d’incendis constitueixi un servei mínim, els governs 

f) Salvament i rescat de persones en l’entorn de munta-
nya.

g) Salvament i rescat de persones en accidents succeïts 
en entorns que requereixin d’excarceració de les vícti-
mes, siguin estructurals, de trànsit, ferroviaris o aeris.

h) Recerca de les persones perdudes o desaparegudes, en 
col·laboració amb la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra i altres grups d’ordre.

i) Intervenció en les situacions d’emergència derivades 
de la presència de riscos tecnològics, especialment els 
derivats de la presència de substàncies o productes nu-
clears, radiològics, bacterològics i químics.

j) Intervenció i participació en l’assistència sanitària a les 
víctimes en situacions d’emergència que correspongui a 
les funcions i competències dels serveis de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments.

k) Intervenció en qualsevol altre tipus de sinistre o si-
tuació d’emergència amb la finalitat d’eliminar o mini-
mitzar els danys personals o materials que es puguin 
produir

l) Investigació, anàlisi i documentació dels sinistres en 
els quals s’intervé per raó de la competència, per tal d’in-
formar sobre les causes i conseqüències dels sinistres i 
sobre els danys produïts, i per tal d’avaluar l’eficàcia de 
les mesures preventives i de protecció general aplicable 
i conformar un sistema d’anàlisi de les estratègies d’in-
tervenció.

m) Intervenció en les situacions previstes en els plans 
de protecció civil, generals o específics d’acord amb les 
seves previsions i elaborar, si s’escau, el pla d’actuació 
operatiu específic dels serveis de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments en cadascun dels plans de pro-
tecció civil.

n) Estudi, investigació, aplicació i actualització de les 
estratègies d’intervenció, les tecnologies, el coneixement 
del territori i la cartografia operativa, l’equipament i tots 
aquells elements que permetin resoldre de la forma més 
eficaç i eficient les situacions d’emergència sobre les que 
tenen competència.

o) Elaboració de programes formatius, informatius o 
d’altres que resultin d’interès per a la ciutadania amb 
l’objectiu de millorar l’autoprotecció, minimitzar les si-
tuacions de risc i conèixer com actuar en cas de que es 
produeixi un sinistre.

p) Totes les altres que li puguin correspondre d’acord 
amb la legislació vigent.

Article 8. Competències del Govern de la 
Generalitat

El Govern de la Generalitat, com l’òrgan superior que 
dirigeix l’Administració de la Generalitat, ostenta les 
competències que aquesta Llei li atribueix en matèria de 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments, i, en tot cas, 
li correspon: 

a) Aprovar l’oferta d’ocupació pública del Cos de Bom-
bers.
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posarà, i el Govern de la Generalitat acordarà, el foment 
de convenis de col·laboració i cooperació entre l’Admi-
nistració General de l’Estat i altres Estats, així com la 
participació de la Generalitat en l’elaboració d’aquests, 
per tal de prevenir i combatre emergències transfronte-
reres.

Títol 3. Els serveis de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments de la Generalitat

Article 15. Composició

Els serveis de prevenció, extinció d’incendis i salva-
ments de la Generalitat estan integrats per: 

a) El Cos de Bombers de la Generalitat.

b) Els i les Bombers/res voluntaris/àries de la Genera-
litat.

c) Els Serveis d’autoprotecció d’empreses i infraestruc-
tures.

Article 16. Personal membre dels serveis

Són personal membres dels serveis de prevenció, extin-
ció d’incendis i salvaments els següents: 

a) Les persones funcionàries que formen part de les es-
cales i categories del Cos de Bombers de la Generalitat 
regulades en aquesta Llei.

b) Les persones que, complint els requisits establerts en 
la Llei, han estat nomenats com a membres dels bombers 
i bomberes voluntaris/àries.

c) Les persones membres dels serveis d’autoprotec-
ció d’empreses i infraestructures que, d’acord amb el 
que estableix la Llei, gaudeixen de formació específi-
ca necessària per a realitzar tasques d’autoprotecció i 
resposta a les emergències fins a l’arribada del Cos de 
Bombers.

Article 17. Condició d’autoritat

1. Les persones funcionaries del Cos de Bombers de la 
Generalitat, en l’exercici de les seves funcions, tenen la 
condició d’agent de l’autoritat.

2. Es considera que les persones funcionàries del Cos de 
Bombers de la Generalitat actuen dins l’exercici de les 
seves funcions, tot i estar fora de servei, quan intervenen 
en qualsevol tipus de sinistre, havent acreditat prèvia-
ment la seva condició de persona funcionària del Cos de 
Bombers.

Article 18. Recursos i mitjans materials del 
servei

Per a la prestació del servei de prevenció, extinció d’in-
cendis i salvament, el Govern de la Generalitat, mitjan-
çant el Departament competent en raó de la matèria, ads-
criurà quantes instal·lacions, materials i mitjans tècnics 
sigui necessaris per a la prestació eficaç dels esmentats 
serveis.

locals podran sol·licitar la dispensa de la prestació del 
servei al Govern de la Generalitat si es dóna algun dels 
supòsits previstos a aquest efecte en la normativa citada.

3. El procediment per a la dispensa a què es refereix 
l’apartat segon i que es desenvoluparà reglamentària-
ment, s’inicia amb la sol·licitud del govern local, que es 
resol, amb audiència prèvia d’aquest, per Acord del Go-
vern de la Generalitat, en què ha de constar que la Ge-
neralitat assumeix el servei, les circumstàncies d’aquesta 
assumpció i l’aportació econòmica al finançament del 
cost del servei per part del govern local.

4. També podran establir-se convenis de cooperació i 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i els 
serveis de prevenció d’incendis dels governs locals per a 
la prestació d’aquest servei.

Capítol 3. Relacions interadministratives

Secció 1. Relacions amb els governs locals

Article 11. Relacions en l’exercici de les 
competències

1. L’Administració de la Generalitat i els governs locals 
exerciran les seves competències en matèria de pre-
venció d’incendis d’acord amb els principis de lleialtat 
institucional, i s’han de facilitar la informació, la col-
laboració, la cooperació i el suport mutus necessari als 
efectes de garantir l’exercici eficaç de les competències 
respectives.

2. Igualment aquestes relacions interadministratives 
s’hauran d’atendre sota els principis de solidaritat, as-
sistència recíproca, responsabilitat, complementarietat, 
subsidiarietat i capacitat d’integració, a l’efecte d’aconse-
guir un servei eficient, capaç d’assegurar la protecció de 
les persones i els béns.

Secció 2. Relacions amb altres Administracions 
Públiques 

Article 13. Relacions amb altres comunitat 
autònomes i l’Administració General  
de l’Estat

1. L’Administració de la Generalitat ha de promoure 
l’establiment de convenis de col·laboració i cooperació 
amb altres comunitats autònomes i amb l’Administra-
ció General de l’Estat per a actuacions de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments d’abast superior a Ca-
talunya.

2. Aquests convenis hauran de contenir, com a mínim, 
els protocols d’actuació conjunta, la direcció dels recur-
sos operatius i els criteris d’actuació davant la situació 
d’emergència.

Article 14. Relacions amb altres Estats

D’acord amb les competències que l’Estatut d’Autonomia 
atorga a la Generalitat, el departament competent en ma-
tèria de prevenció i extinció d’incendis i salvaments pro-
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5. Per decret del Govern es determinarà l’organització 
territorial dels serveis de prevenció, extinció d’incendis 
i salvaments d’acord amb l’organització territorial de 
Catalunya i atenent a la tipologia de serveis essencials 
prestats.

Capítol 2. Règim estatutari

Article 22. Règim estatutari

Les persones membres del Cos de Bombers de la Gene-
ralitat es configura com un cos especial de l’Adminis-
tració de la Generalitat que es regeix per l’establert en 
aquesta Llei, per les normes que la desenvolupen i, amb 
caràcter supletori, pel règim estatutari del personal fun-
cionari de l’Administració de la Generalitat.

Article 23. Estructura interna

1. El Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya 
s’estructura jeràrquicament en les escales i categories 
següents: 

a) Escala Superior, que comprèn la categoria d’inspec-
tor/a.

b) Escala Executiva, que comprèn la categoria de sots-
inspector/a.

c) Escala Tècnica, que comprèn les categories d’oficial 
i sergent.

d) Escala Bàsica, que comprèn les categories de caporal 
i bomber/a.

e) Escala de Suport, que compren les categories de per-
sonal facultatiu, personal tècnic i personal auxiliar ope-
ratiu.

Article 24. Funcions

1. Correspon a les persones funcionàries membres del 
Cos de Bombers de la Generalitat, segons l’escala res-
pectiva, complir amb caràcter preferent les funcions se-
güents: 

a) Escala Superior: la direcció estratègia de les activitats 
de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, concre-
tades en el comandament, coordinació i direcció de les 
unitats operatives i tècniques de nivell superior i exercint 
el màxim nivell de comandament operatiu en la situació 
de guàrdia.

b) Escala Executiva: la direcció tàctica de les activitats 
de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, concreta-
des en el comandament i coordinació d’unitats operati-
ves i tècniques de nivell intermedi i exercint responsabi-
litats de comandament operatiu en situacions de guàrdia.

c) Escala Tècnica: la direcció operativa de les activitats 
de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, que es 
concreta en el comandament d’unitats operatives.

d) Escala Bàsica: les tasques executives derivades del 
compliment de les funcions bàsiques relatives a la pre-
venció, extinció d’incendis i salvaments així com funci-
ons de comandament pròpies del primer nivell d’inter-
venció.

Títol 4. El Cos de Bombers de la Generalitat

Capítol 1. Consideracions generals

Article 19. Definició

El Cos de bombers de la Generalitat, que està integrat 
per les persones funcionàries membres de cada una de 
les escales del cos previstes en la Llei, desenvolupen les 
competències, serveis i funcions atribuïdes a la Genera-
litat i que conformen la prevenció, l’extinció d’incendis i 
salvaments.

Article 20. Organització funcional

1. Pel desenvolupament de les funcions de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments, el Cos de Bombers 
s’estructura i organitza jeràrquicament i territorialment 
a través dels òrgans que per Decret del Govern de la 
Generalitat es determinin a proposta del departament 
competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis 
i salvaments.

2. En el cas de situacions d’emergència competència dels 
serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, 
la màxima autoritat als efectes de coordinació operativa 
dels actuants serà el comandament màxim del Cos de 
Bombers que intervingui, sense perjudici del que esta-
bleixin els plans d’emergència aplicables.

Article 21. Organització territorial

1. Els serveis de prevenció, extinció d’incendis i salva-
ments de la Generalitat, a excepció dels serveis d’au-
toprotecció d’empreses i infraestructures, s’organitzen 
tenint en compte els diferents àmbits territorials, en di-
visions, regions d’emergència i parcs de bombers, sens 
perjudici d’altres infraestructures que es considerin bà-
siques per a acomplir amb els objectius i funcions deter-
minats en la Llei.

2. El parc de bombers és un conjunt d’instal·lacions i mit-
jans personals i materials, amb una organització pròpia, 
que, tot i que ubicat en un municipi concret, té un àmbit 
d’intervenció superior, segons la tipologia de les situaci-
ons d’emergència que es produeixen.

Els parcs de bombers poden tenir una dotació de mitjans 
personals formada per les persones membres del Cos de 
Bombers, per bombers/res voluntaris/ries o mixta. La 
decisió del tipus de parc es determinarà d’acord amb in-
dicadors objectius del risc, del nombre i tipologia bàsica 
de serveis i, dels recursos humans i materials disponi-
bles dels parcs i de les altres infraestructures properes.

3. Les regions d’emergència són unitats territorials d’àm-
bit superior, que agrupen diversos parcs i altres infra-
estructures i que, sense perjudici d’altres funcions que 
puguin tenir assignades, vetllen per la coordinació ope-
rativa i funcional de tots els recursos humans, materials 
i tècnics assignats.

4. Les divisions són les unitats territorials i funcionals 
d’àmbit superior que agrupen diferents àrees, unitats, 
infraestructures i grups especialitzats que, per al seu 
caràcter, tenen com a àmbit d’intervenció tot el territori 
català.
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4. En cap cas, independentment de l’edat dels aspirants, 
podran establir-se barems diferents en les proves d’accés 
a la categoria de bomber/a que es realitzin.

5. Quan una convocatòria d’accés a alguna de les catego-
ries estableixi la realització d’un curs selectiu de forma-
ció, les persones aspirants que acreditin haver-ne superat 
un amb el mateix contingut acadèmic i hores lectives, 
podran quedar exemptes, total o parcialment.

6. Durant la realització de les fases del procés de selecció 
corresponents al curs selectiu i el període de pràctiques, 
les persones aspirants tindran la condició de funcionaris 
en pràctiques amb els drets i obligacions que s’establei-
xen en aquesta Llei.

Article 26. Requisits

1. Per ingressar en les diferents escales i categories del 
Cos de Bombers cal complir els requisits que s’establei-
xen en aquesta Llei, en la resta de la normativa aplicable 
i en les bases de les convocatòries, i, en tot cas, els se-
güents: 

1.1. Complir amb les condicions exigides per exercir les 
funcions que els puguin ser encomanades.

1.2 No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exer-
cici de la funció pública, ni estar separat del servei de 
cap Administració Pública mitjançant expedient disci-
plinari.

1.3. Estar en possessió de la titulació corresponent, 
d’acord amb la següent graduació: 

a) Escala superior: titulació del grup A, subgrup A1

b) Escala executiva: titulació del grup A1, subgrup A2

c) Escala tècnica: titulació del grup C, subgrup C1

d) Escala bàsica: titulació del grup C, subgrup C2

e) Escala de suport: 

e.1) Facultatius: titulació grup A

e.2) Personal Tècnic: titulació grup B

e.3) Personal d’auxili operatiu: titulació dels Grup C, 
subgrups C1 i C2.

1.4. Estar en possessió de la titulació o dels coneixements 
lingüístics que estableix, per a cada un dels grups indi-
cats la legislació sobre funció pública de la Generalitat.

2. El compliment dels requisits necessaris per accedir al 
Cos de Bombers serà exigible durant el decurs de tot els 
procés selectiu corresponent.

3. Correspon a la persona titular del departament compe-
tent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salva-
ments, efectuar les convocatòries d’accés a les diferents 
categories del Cos de Bombers de la Generalitat.

Article 27. Accés a les diferents escales del 
Cos de Bombers

L’accés a les diferents escales i categories del Cos de 
Bombers es realitzarà mitjançant els processos de pro-
moció interna vertical que preveu aquesta Llei, llevat 
l’accés a l’escala de suport i a les categories de bomber i 
de sotsinspector.

e) Escala de Suport: el suport i cobertura a les funcions 
de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, amb les 
tasques pròpies de la professió per a l’exercici de la qual 
habilita la titulació que s’hagi exigit per ingressar al cos, 
així com també funcions que requereixen coneixements 
propis i específics d’una formació concreta o bé, funci-
ons de caràcter auxiliar o complementàries a les tasques 
bàsiques operatives.

e.1) Categoria de personal facultatiu: funcions de suport i 
cobertura de nivell superior en les especialitats següents: 
enginyeries, arquitectura, geografia, química, medicina i 
infermeria així com altres que es determinin.

e.2) Categoria de personal tècnic: funcions de suport i 
cobertura de nivell intermedi en alguna de les especiali-
tats corresponents al títol de tècnic superior.

e.3) Categoria de personal d’auxiliar operatiu: funcions 
auxiliars o complementares a les tasques bàsiques opera-
tives per al desenvolupament de les àrees següents: ges-
tió d’emergències, supervisor d’emergències, auxiliar de 
bomber/a, vigilància forestal, prevenció operativa d’in-
cendis forestals, operadors de vol i suport logístic, així 
com altres funcions de recolzament.

2. Sens perjudici del que s’estableix a l’apartat anterior, 
els membres del Cos de bombers han d’acomplir les tas-
ques que siguin necessàries per a l’execució dels serveis 
que tinguin encomanats.

Capítol 3. Accés i selecció

Article 25. Disposicions comunes

1. Les persones funcionàries del Cos de Bombers de 
la Generalitat són seleccionades mitjançant procedi-
ments i criteris que compleixin plenament amb els 
principis constitucionals d’igualtat, publicitat, mèrit i 
capacitat.

2. Els procediments selectius garantiran la lliure concur-
rència d’acord amb els requisits previstos, sens perjudici 
del que s’estableixi per a la promoció interna, i s’adequa-
ran a les funcions dels llocs convocats de manera que 
es realitzaran totes les proves que permetin determinar 
que les persones aspirants disposen de les capacitats ne-
cessàries per al desenvolupament de les tasques encoma-
nades.

3. Les proves selectives per ingressar en les escales i 
categories del Cos de bombers de la Generalitat són de 
caràcter teòric i pràctic i poden incloure proves de verifi-
cació de coneixements, amb caràcter oral o escrit, d’apti-
tud i capacitat cognitiva i psicològica, de capacitat física, 
psicomètriques i mèdiques, la realització de simulacions 
demostratives de la possessió d’habilitats i destreses, la 
presentació d’instruments d’informació biogràfica de 
les persones candidates i la valoració del mèrit i el des-
envolupament efectiu en el servei prestat, la realització 
d’entrevistes estructurades verificades amb personal es-
pecialitzat, la superació de cursos selectius de formació 
organitzats per l’Institut de Seguretat Pública de Catalu-
nya, i de període de pràctiques de caràcter selectiu.
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en el qual no podrà exercir les responsabilitats de co-
mandament operatiu de la categoria esmentada.

Capítol 4. El Pla de Carrera Professional

Article 31. Objecte

1. Les persones funcionàries del Cos de Bombers tenen 
dret a la promoció professional mitjançant el Pla de Car-
rera Professional que es desenvoluparà mitjançant De-
cret del Govern.

2. El Pla de Carrera Professional es desenvoluparà tenint 
en compte les especificitats pròpies del Cos de Bombers, 
les competències professionals necessàries, les diferents 
especialitats i els trams de progressió.

Article 32. Principis i fonaments

1. El Pla de Carrera Professional del Cos de Bombers 
garantirà el progrés professional dels seus membres, 
d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

2. Els fonaments del Pla de Carrera Professional seran 
l’experiència, l’antiguitat, el coneixement tècnic, les ca-
pacitats, aptituds i habilitats i expertesa necessàries així 
com l’avaluació del compliment i el rendiment acreditat.

Article 33. Contingut del Pla

1. Dins del Pla de Carrera Professional es preveuen les 
següents modalitats: 

a) La carrera horitzontal. Aquesta modalitat no implica 
la necessitat de canviar de lloc de treball i la valoració 
s’efectua en base la trajectòria i l’actuació professional, 
els coneixements adquirits i el resultat de l’avaluació del 
compliment.

b) La carrera vertical. Consisteix en l’ascens en l’estruc-
tura de llocs de treball, mitjançant procediments de pro-
visió de llocs de treball.

c) La promoció interna vertical. Consisteix en l’ascens 
des d’una escala o categoria a una altre de superior.

2. El Pla de Carrera Professional contemplarà les di-
ferents especialitats del Cos de Bombers, els diferents 
grups d’actuació específics, les agrupacions professio-
nals i, si s’escau, els itineraris professionals dins de cada 
especialitat.

3. Les destinacions que s’obtinguin mitjançant el Pla de 
Carrera Professional, en qualsevol de les seves modali-
tats, tindran una permanència mínima de tres anys sense 
que pugui renunciar-se a la promoció o destinació obtin-
guda, llevat que així es determini per resolució expressa 
de la persona titular del departament competent en matè-
ria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

Article 34. Promoció Interna Vertical

1. Per accedir a la categoria o escala superior, es reque-
reix a les persones funcionàries del Cos de Bombers 
gaudir de la titulació necessària, així com haver prestat 
serveis en la categoria immediatament inferior d’acord 
amb el que a continuació s’especifica: 

Article 28. Accés a les categories de l’escala 
de suport.

1. L’accés a les diferents categories de l’escala de suport 
s’ha de fer pel sistema de concurs oposició lliure.

2. Així mateix, les persones funcionàries del Cos de 
Bombers que els hi sigui declarada una situació admi-
nistrativa de segona activitat o aquells que els hi sigui 
declarada una incapacitat permanent total, en els termes 
previstos en aquesta Llei podran ser adscrites a llocs de 
treball de la categoria d’auxili operatiu.

Article 29. Accés a la categoria de bomber de 
l’escala bàsica.

1. L’accés a l’escala bàsica, categoria de bomber, s’ha 
de fer pel sistema d’oposició o concurs oposició lliures 
i prèvia la superació d’un curs selectiu de formació i un 
període de pràctiques de caràcter selectiu, de la durada 
que determini les bases de la convocatòria, en el qual 
es desenvoluparan tasques operatives en un o més parcs 
de bombers de la Generalitat de major activitat, d’acord 
amb el Pla Específic d’Acollida establert pel departament 
competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i 
salvaments.

Durant el curs selectiu de formació i el període de pràc-
tiques, els aspirants percebran, els ingressos econòmics 
i gaudiran dels drets que corresponen als funcionaris en 
pràctiques d’acord amb el que determina la normativa vi-
gent en aquesta matèria.

2. En la fase de concurs en el sistema de concurs oposi-
ció, les bases de la convocatòria determinaran la valora-
ció del temps prestat del servei de bomber voluntari, així 
com, si s’escau, dels serveis prestats en altres categories 
administratives o laborals.

3. Un cop la persona interessada sigui nomenada funcio-
nària, tindrà un destí provisional en els parcs de bombers 
durant el termini que es fixi en la convocatòria amb un 
màxim de dos anys de permanència.

Article 30. Accés a la categoria de 
sotsinspector de l’escala executiva

1. L’accés a la categoria de sotsinspector de l’escala exe-
cutiva es podrà realitzar pel sistema d’oposició o concurs 
oposició en convocatòria lliure o mitjançant processos 
de promoció interna vertical.

2. Per a la superació del procés de selecció, les persones 
aspirants, hauran de realitzar un curs de formació i un 
període de pràctiques selectius, amb la durada que deter-
minin les bases de les convocatòries. L’esmentat període 
de pràctiques s’ha de desenvolupar en l’àmbit de les es-
tructures operatives del Cos de Bombers.

Durant el curs selectiu de formació i el període de pràc-
tiques, els aspirants percebran, com a mínim, els ingres-
sos econòmics i gaudiran dels drets que corresponen als 
funcionaris en pràctiques d’acord amb el que determina 
la normativa vigent en aquesta matèria.

3. Un cop la persona interessada sigui nomenada, tindrà 
un destí provisional en les estructures operatives del Cos 
de bombers durant el termini que es fixi en la convocatò-
ria amb un màxim de dos anys de permanència, període 
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una quantia idèntica que les establertes per a la resta del 
personal funcionari de l’Administració de la Generalitat. 
Per a l’establiment de les retribucions complementaries i, 
en particular, pel que fa al complement específic i altres 
especials dels Cos de Bombers, es tindran en compte to-
tes les condicions assenyalades així com altres d’espe-
cífiques com l’especialitat tècnica en determinats tipus 
d’actuacions.

c) Gaudir d’una assegurança específica per a cobrir el 
risc de mort o d’invalidesa total o parcial derivat d’un 
acte de servei.

d) Gaudir de les llicències, permisos i altres drets deri-
vats de la legislació general de funció pública tot i que, 
ateses les funcions que desenvolupen, aquests drets així 
com els períodes de vacances es regularan de forma es-
pecífica per tal de garantir la cobertura de les necessitats 
del servei.

e) Gaudir d’un Pla de Carrera Professional basat en els 
principis d’igualtat, mèrit i capacitat així com a rebre 
la formació teòrica i pràctica adequada que els capaciti 
professionalment per desenvolupar correctament les fun-
cions assignades a la seva categoria així com facilitar la 
progressió professional.

2. La Generalitat garantirà la defensa jurídica necessària 
de les persones funcionàries del Cos de Bombers en les 
causes judicials que se segueixin contra aquests com a 
conseqüència d’actuacions dutes a terme en l’exercici de 
llurs funcions, llevat que els interessos del funcionari i 
els de l’Administració siguin oposats o contradictoris a 
judici de la persona titular del departament competent en 
matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

Article 37. Distincions

1. Les persones funcionàries del Cos de Bombers poden 
ésser distingides o recompensades econòmicament quan 
s’apreciï alguna de les circumstàncies o supòsits que es 
determinin reglamentàriament. Totes les distincions i 
recompenses atorgades es faran constar a llur expedient 
personal i es podran valorar com a mèrit en qualsevol 
de les modalitats recollides en el Pla de Carrera Profes-
sional si així s’estableix a la convocatòria dels diferents 
processos de promoció professional.

2. Es regularà reglamentàriament els supòsits en que per 
raó del servei s’hagi produït una situació d’invalidesa 
que pugui donar lloc a una recompensa econòmica i la 
forma de fer-la efectiva.

Article 38. Deures

1. Les persones funcionàries membres del Cos de Bom-
bers de la Generalitat tenen els deures que els pertoquen 
com a personal funcionari de la Generalitat, dins el marc 
de l’especificitat de llur funció i de la legislació vigent.

2. En el desenvolupament de les seves funcions, les per-
sones funcionàries del Cos de Bombers hauran d’ob-
servar els principis d’integritat, responsabilitat, im-
parcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, 
transparència, exemplaritat, austeritat, eficàcia, eficièn-
cia, honradesa, promoció de l’entorn cultural i mediam-
biental i respecte a la igualtat entre dones i homes.

a) Per accedir a la categoria de caporal es requereix un 
mínim de 3 anys de serveis efectius prestats a la catego-
ria de bomber.

b) Per accedir a la categoria de sergent, es requereix un 
mínim de 2 anys de serveis efectius prestat a la categoria 
de caporal, així com disposar de la titulació del Grup C, 
subgrup C1.

c) Per accedir a la categoria d’oficial, es requereix un mí-
nim de 2 anys de serveis efectius prestats a la categoria 
de sergent.

d) Per accedir a la categoria de sotsinspector es reque-
reix la titulació del Grup A1, subgrup A2 i un mínim de 
2 anys de serveis efectius prestats a la categoria d’oficial, 
sens perjudici de l’accés a la categoria de sotsinspector 
de les persones que no són membres del Cos de Bom-
bers, d’acord amb el que s’estableix en aquesta Llei.

e) Per accedir a la categoria d’Inspector es requereix la 
titulació del Grup A1, subgrup A1 i un mínim de 2 anys 
de serveis efectius prestats a la categoria de sotsinspec-
tor. Podran quedar exempts d’aquest període mínim de 2 
anys en la categoria inferior aquells que hagin desenvo-
lupat tasques de diverses categories del Cos de Bombers 
per un període mínim de 10 anys.

Article 35. Dispensa de titulació

En les convocatòries d’accés a les categories de caporal, 
sergent, oficial, sotsinspector i inspector també poden 
participar, en el torn de promoció interna les persones 
funcionàries membres del Cos de Bombers que, sense 
estar en possessió de la titulació assenyalada en l’article 
anterior, disposin de la titulació del grup immediatament 
inferior i compleixen la resta de requisits establerts. Les 
persones funcionàries del Cos de Bombers que facin ús 
d’aquesta dispensa de titulació i superin la convocatòria 
corresponent només poden canviar d’escala, a l’empara 
d’aquesta dispensa, una vegada al llarg de la seva carrera 
professional.

Capítol 5. Drets i deures

Secció 1. Dels drets i deures

Article 36. Drets

1. Les persones funcionàries membres del Cos de Bom-
bers de la Generalitat tenen els drets que els pertoquen 
com a personal funcionari dins el marc de les especifi-
citats de les seves funcions i de la legislació vigent, i, en 
concret, els drets següents: 

a) Ha ser protegits per la Generalitat en l’exercici de llurs 
funcions, vetllant per la seva aptitud física, psicològica 
i en general la seva salut, procurant reduir al màxim els 
riscos associats a la seva professió proporcionant els mit-
jans materials i equips de protecció individual més ade-
quats al servei que es realitza.

b) Una remuneració justa que, complint els requisits 
i l’estructura establerts per la legislació sobre funció 
pública, valori el nivell de formació, la carrera profes-
sional, la dedicació i el risc que comporta la professió. 
Les retribucions bàsiques tenen la mateixa estructura i 
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h) Els deures específics dels membres del Cos de Bom-
bers de la Generalitat durant la seva jornada laboral i 
durant les guàrdies es determinaran a través de les ins-
truccions internes del departament competent en matèria 
de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

Article 39. Incompatibilitats

Les persones funcionàries del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat els hi és d’aplicació el règim d’incompatibilitats 
de la funció pública de la Generalitat de Catalunya.

Secció 2. Negociació de les condicions laborals

Article 40. Drets i llibertats sindicals

Les persones funcionàries membres del Cos de Bombers 
de la Generalitat gaudeixen dels drets i llibertats sindi-
cals d’acord amb la legislació en aquesta matèria.

Article 41. Consell del Cos de Bombers de la 
Generalitat

1. Ateses les especificitats del Cos de Bombers de la 
Generalitat, es crea el Consell del Cos de Bombers de 
la Generalitat, al qual se li assignen les funcions de ne-
gociació de les condicions laborals, de mediació i con-
ciliació en les possibles controvèrsies i conflictes i de 
participació en els assumptes que afectin als interessos 
professionals, als deures i les obligacions de les persones 
funcionàries del Cos de Bombers.

2. El Consell del Cos de Bombers serà presidit per la 
persona titular del departament competent en matèria 
de prevenció, extinció d’incendis i salvaments que nego-
ciarà, prèvia a la presentació al Govern, les condicions 
laborals i retributives del Cos de Bombers de la Gene-
ralitat.

3. Reglamentàriament s’establirà la seva composició, el 
sistema d’elecció, determinació de la representativitat i 
la seva organització i funcionament.

Secció 3. Prevenció de riscos laborals

Article 42. Aplicació de la normativa general 
en riscos laborals

1. La Generalitat de Catalunya ha de vetllar per la se-
guretat i salut en el treball de les persones funcionàries 
membres del Cos de Bombers i, amb aquesta finalitat, 
ha de procurar l’adaptació dels principis que inspiren la 
legislació de prevenció de riscos laborals, amb les sal-
vetats previstes a la pròpia normativa, a les peculiaritats 
organitzatives i a les especials característiques de les 
funcions encomanades al cos de bombers. D’acord amb 
aquest principi, la normativa general de prevenció de ris-
cos laborals s’aplicarà a totes les activitats pròpies del 
cos de bombers llevat de les intervencions i assistències 
urgents.

2. La prevenció de riscos laborals, com un dels principis 
orientadors de la política de personal del Govern, s’in-
tegrarà en el conjunt de les activitats i decisions pròpi-
es del departament competent en matèria de prevenció, 

3. En les intervencions operatives que es realitzin, les 
persones funcionàries membres del Cos de Bombers de 
la Generalitat, d’acord amb l’estructura jerarquitzada del 
Cos, han de complir exactament els serveis que tenen en-
comanats i les ordres i instruccions, ja siguin verbalment 
com escrites, dels seus superiors jeràrquics, de manera 
inexcusable. L’obediència deguda només serà excusable 
quan comporti la realització d’actes que constitueixin un 
delicte manifest o contradiguin, de manera manifesta 
l’ordenament jurídic; en aquest cas, ho hauran de posar 
en coneixement dels òrgans de direcció competents.

4. A més dels deures abans assenyalats, les persones 
funcionàries del Cos de Bombers tenen en especial el 
deure de: 

a) Realitzar les tasques de prevenció i d’actuació d’ope-
rativa encomanades d’acord amb la seva escala i catego-
ria i per raó de la seva especialitat. En l’àmbit de la inter-
venció han de complir estrictament les ordres que rebin 
per part dels seus superiors d’acord amb l’estructura je-
rarquitzada del cos sense que, en cap cas, l’obediència 
deguda pugui emparar ordres que comportin l’execució 
d’actes que constitueixin manifestament delictes o que 
siguin contraris a la Constitució, l’Estatut d’Autonomia o 
la resta de legislació vigent.

b) Complir la jornada i horari assignats d’acord amb la 
normativa pròpia aplicable al Cos de Bombers. En situ-
acions de risc o emergència, el departament competent, 
pot exigir l’execució de tasques fora de l’horari establert, 
mobilitzant el personal que estigui fora de servei que 
haurà d’estar localitzable i disponible llevat de causa jus-
tificada. Així mateix hauran de romandre en servei, un 
cop finalitzat l’horari ordinari de treball, després d’haver 
actuat en un sinistre, mentre no siguin rellevats o quan la 
gravetat del sinistre ho requereixi.

c) Mantenir durant tot el temps de prestació de servei 
les condicions generals requerides per accedir a l’escala i 
categoria i, en especial, la condició física i psíquica ade-
quada per a incorporar-se al servei en plenes facultats i 
el permís de conducció de vehicles en la categoria reque-
rida per a l’accés al Cos de Bombers.

d) Sotmetre’s periòdicament a les revisions mèdiques i 
proves d’aptitud física i psíquica que assegurin el mante-
niment de les condicions necessàries per al desenvolupa-
ment de les funcions que tenen encomanades.

e) Dur l’uniforme reglamentari i els equips de protecció 
individual per cada tipus d’intervenció.

f) Mantenir en condicions correctes d’ús les instal·lacions 
i els mitjans materials destinats al servei així com els 
equips de protecció individual assignats.

g) Mantenir actualitzada la seva formació i qualificació 
i assistir a les activitats formatives teòrico-pràctiques 
i d’ensinistrament que s’organitzin a fi de garantir una 
prestació eficaç i eficient del servei. A tal efecte i, a ban-
da de l’oferta de formació continuada impartida des de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, es conside-
ren especialment significatives les sessions formatives 
sobre nous materials, equipaments, equips de protecció 
individual i procediments d’intervenció respecte dels 
quals l’assistència a les sessions programades seran obli-
gatòries, en les condicions que es fixi per raó del servei.
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gran invalidesa, cas en el qual s’ha de trametre l’infor-
me al Departament competent en matèria de Seguretat 
Social, per tal que segueixi la tramitació fixada per la 
legislació laboral vigent.

Article 46. Adscripció en segona activitat

1. Les persones funcionàries membres del Cos de Bom-
bers en situació administrativa de segona activitat han 
de desenvolupar-la dins el mateix Cos a què pertanyen, 
exercint, per regla general, altres funcions més adequa-
des a llur situació, d’acord amb llur categoria i per això 
passaran a prestar els seus serveis en llocs de treball de 
la seva escala susceptibles de ser ocupats en situació ad-
ministrativa de segona activitat o bé a la categoria d’au-
xiliar operatiu de l’escala de Suport del Cos de Bombers 
de la Generalitat, i, si això no fos possible, passaran a 
prestar els seus serveis a d’altres llocs de l’Administració 
de la Generalitat, adequat al seu nivell de titulació, co-
neixements i disminució i procurant la màxima proximi-
tat amb el seu lloc de treball anterior al pas a la situació 
administrativa de segona activitat.

2. Les persones funcionàries del Cos de Bombers en 
situació administrativa de segona activitat conserven la 
categoria que posseeixen en el moment en què passen 
a aquesta situació i han de cessar del lloc de treball que 
ocupen en la situació de servei operatiu o el que tingui 
reservat, llevat que aquests llocs siguin susceptibles de 
ser ocupats en segona activitat.

Article 47. Durada de la segona activitat

Les persones funcionàries membres del Cos de Bombers 
que els hi hagi estat declarada la situació administrativa 
de segona activitat romandran en aquesta situació fins a 
la seva jubilació o fins que passin a una altre situació ad-
ministrativa que no pot ser la del servei operatiu, llevat 
que hagi desaparegut la disminució de les seves aptituds 
físiques i psíquiques.

Article 48. Retribucions

1. Les persones funcionàries membres del Cos de Bom-
bers en situació administrativa de segona activitat per-
ceben les retribucions bàsiques corresponents a la seva 
escala en el Cos de Bombers i les de caràcter personal 
que tenen reconegudes, a més de les complementàries 
del lloc treball que passen a ocupar.

2. En els supòsits que, en el moment de passar a la situ-
ació administrativa de segona activitat, les retribucions 
totals siguin inferiors a les que cobrava anteriorment en 
el darrer lloc ocupat, la persona funcionària ha de per-
cebre un complement personal i transitori que iguali les 
retribucions percebudes anteriorment.

3. Per al cas que els llocs de treball o noves places adscri-
tes en aquesta condició els hi corresponguin unes remu-
neracions que suposin una base de cotització inferior a la 
mitjana de les bases de cotització anterior a la declaració 
de situació administrativa de segona activitat, d’acord 
amb el que disposi la normativa vigent en matèria de se-
guretat social, la persona funcionària, la Generalitat de 
Catalunya i la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
subscriuran un conveni especial o fórmula anàloga en 
els termes normativament establerts, amb la finalitat de 

extinció d’incendis i salvaments, tant en els processos 
tècnics, com en l’organització del treball i en les condi-
cions en que aquest es faci, incloent-hi tots els nivells de 
l’organització i estructurant l’acció preventiva de manera 
descentralitzada.

Article 43. Reconeixement mèdic

1. Les persones funcionàries membres del Cos de Bom-
bers s’hauran de sotmetre obligatòriament a un reco-
neixement mèdic cada dos anys i, si escau a les proves 
psicològiques i físiques que reglamentàriament es deter-
minin. Aquest reconeixement mèdic obligatori també 
haurà de realitzar-se quan la persona funcionària del Cos 
de Bombers romanguí un llarg període de temps en in-
capacitat temporal i aquelles que vulguin reingressar al 
Cos després d’un període d’excedència.

2. Poden ser també objecte d’aquests reconeixements o 
proves la detecció de deficiències físiques o psíquiques, 
la intoxicació etílica o el consum de drogues tòxiques o 
substàncies similars, sempre que resultin necessàries i 
raonables, pel fet de derivar-se d’aquestes conductes con-
seqüències per al servei o seguretat de les persones.

3. Si dels reconeixements o proves establerts es detecten 
deficiències físiques o psíquiques amb minva de les ca-
pacitats professionals que puguin comprometre el servei 
o posar en risc la integritat de les persones es podrà pro-
cedir a l’obertura del corresponent, si escau, expedient 
disciplinari o al passi a la situació de segona activitat.

4. En la realització d’aquests reconeixements i proves 
s’haurà de respectar la dignitat de les persones funcio-
nàries membres del Cos de Bombers, la seva intimitat 
i s’assegurarà la confidencialitat del seu expedient i el 
tractament de les seves dades d’acord amb la legislació 
vigent sobre tractament de dades de caràcter personal.

Article 44. Comitè de Seguretat i Salut 
Laboral

El Comitè de Seguretat i Salut Laboral, és l’òrgan pari-
tari i col·legiat de participació destinat a la consulta re-
gular i periòdica de les actuacions de l’Administració en 
matèria de prevenció de riscos dins l’àmbit organitzatiu 
del Cos de Bombers, les funcions i composició del qual 
s’establirà reglamentàriament.

Capítol 7. La segona activitat

Secció 1. La segona activitat

Article 45. Règim jurídic

Amb la finalitat d’assegurar que les persones que formen 
part de les escales superior, executiva, tècnica i bàsica 
del Cos de Bombers gaudeixin en tot moment de les apti-
tuds adequades per complir les funcions que tenen enco-
manades i per tal de garantir una adequada prestació del 
servei, aquestes, quan, segons dictamen mèdic, tinguin 
disminuïda llur capacitat per a complir el servei ordi-
nari, poden ésser rellevades de les funcions operatives 
i passar a la situació administrativa de segona activitat, 
excepte en el supòsit que del dictamen mèdic es despren-
guin situacions d’incapacitat permanent total, absoluta o 
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volupin i, amb caràcter supletori per la legislació de la 
funció pública de Catalunya.

2. El règim disciplinari establert per aquesta Llei és 
d’aplicació a les persones funcionàries de carrera i en 
pràctiques del Cos de Bombers de la Generalitat de Ca-
talunya, sens perjudici de les responsabilitats civils o pe-
nals en què puguin incórrer.

Article 53. Tipificació de les faltes

1. Les faltes comeses per les persones funcionàries i en 
pràctiques del Cos de Bombers poden ser molt greus, 
greus o lleus.

2. Són faltes molt greus: 

a) L’incompliment del deure de fidelitat a la Constitució 
Espanyola o a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en 
l’exercici de les funcions del Cos de Bombers.

b) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de 
raça, gènere, orientació sexual, religió, llengua, opinió, 
lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altre condició o 
circumstància personal o social.

c) L’abandonament del servei.

d) La insubordinació individual o col·lectiva contra les 
autoritats o comandaments de qui depengui i la desobe-
diència a les ordres o instruccions donades pels coman-
daments superiors, llevat que aquestes constitueixin una 
infracció manifesta de l’ordenament jurídic.

e) La pèrdua o mal ús dels mitjans reglamentaris.

f) La divulgació o utilització indeguda d’informació de-
rivada de l’exercici professional dins el Cos de Bombers.

g) La manca de rendiment manifesta, reiterada i no justi-
ficada així com el desinterès en el compliment dels deu-
res, si constitueix una conducta continuada o ocasiona 
un perjudici greu a l’eficàcia del servei.

h) El fet de causar intencionadament danys en el patri-
moni o bens públics.

i) La prestació del servei amb una taxa d’alcohol a la 
sang superior a la tolerada per als conductors professi-
onals, i el consum de drogues tòxiques, estupefaents o 
substàncies psicotròpiques durant el servei o la guàrdia 
o bé la prestació del servei sota els seus efectes així com 
la negativa a les comprovacions tècniques pertinents per 
detectar-ne la seva presència.

j) La sostracció de material o equipament del servei.

k) La falsificació, sostracció o destrucció de documents 
del servei sota custòdia seva o de qualsevol altre persona 
membre del Cos de Bombers.

l) El maltractament greu a la ciutadania o altres persones 
membres del Cos de Bombers, de paraula o obra, i la 
comissió de qualsevol altre tipus d’abús en l’exercici de 
les seves atribucions.

m) La negativa a facilitar les dades de localització neces-
sàries per a ser activat en cas d’emergència o risc.

n) La negativa reiterada, com a mínim dues vegades en 
un període d’un any, a la incorporació extraordinària al 
servei en el cas de situacions d’emergència o risc.

complementar les cotitzacions derivades de les remune-
racions percebudes amb posterioritat a la declaració de 
situació administrativa de segona activitat.

4. El període de temps que es roman en la situació admi-
nistrativa de segona activitat és computable als efectes 
de perfeccionament dels triennis i drets passius, en la 
categoria que es posseïa en el moment de produir-se el 
passi a la situació esmentada.

Article 49. Tribunal mèdic

1. El dictamen mèdic a que es refereix l’article 45 ha 
d’ésser emès per un tribunal compost per tres metges/
esses, un designat pel departament competent en ma-
tèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, un 
designat per la persona interessada i un escollit per sor-
teig d’entre les persones facultatives de l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques d’entre les persones facultatives 
adscrites i que tinguin els coneixements idonis en relació 
amb el tipus d’afecció o malaltia que pateix la persona 
interessada.

2. El Tribunal Mèdic ha d’emetre el seu dictamen per 
majoria i l’ha d’elevar, acompanyat, si escau, del parer 
de la persona facultativa que en discrepi, a l’òrgan com-
petent per tal que adopti la resolució pertinent contra la 
qual es poden interposar els recursos que determina la 
legislació vigent. 

Secció 2. Adscripció a llocs de treball no 
operatius

Article 50. Adscripció a llocs de treball no 
operatius

Les persones funcionàries del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat de Catalunya que els hi sigui reconeguda una 
incapacitat permanent total, si les seves condicions físi-
ques i psíquiques ho permeten, podran ser adscrits a llocs 
de treball de la categoria de personal auxiliar operatiu de 
l’escala de suport del Cos de Bombers de la Generalitat, i 
si això no fos possible, podran ser adscrits a d’altres llocs 
de l’Administració de la Generalitat, adequats al seu ni-
vell de titulació, coneixements i disminució i procurant 
la màxima proximitat amb el seu lloc de treball anterior 
del reconeixement d’incapacitat permanent total.

Article 51. Retribucions

En el cas que la persona funcionària percebi una pres-
tació per incapacitat permanent total, les seves retribu-
cions corresponents a la nova plaça seran minorades en 
la proporció necessària perquè la suma dels conceptes 
salarials més la prestació no superin el cent per cent del 
total de les retribucions previstes amb anterioritat a la 
declaració de la incapacitat permanent total.

Capítol 8. Règim disciplinari

Article 52. Àmbit d’aplicació

1. El règim disciplinari de les persones funcionàries 
membres del Cos de Bombers es regeix pel que s’esta-
bleix en aquest Capítol, per les disposicions que el desen-
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a) La incorrecció o desconsideració respecte als superi-
ors, els companys, els subordinats o els ciutadans.

b) El retard, la negligència o el descuit en el compliment 
de les funcions o ordres rebudes.

c) L’incompliment de les normes d’uniformitat o la man-
ca de cura en la presentació personal.

d) La manca de cura en la conservació dels locals, ve-
hicles, equipament i material del servei, si no produeix 
perjudicis greus.

e) Realitzar funcions compatibles amb el càrrec sense 
haver sol·licitat autorització d’incompatbilitats.

f) L’incompliment de la jornada de treball sense causa 
justificada.

g) La comissió de dues faltes de puntualitat dins d’un 
mateix any sense causa justificada.

h) La pèrdua o mal ús dels distintius del càrrec i dels 
elements d’acreditació professional, sense cap causa que 
hi justifiqui.

i) L’incompliment de qualsevol de les funcions bàsiques, 
si no és qualificat com a falta greu o molt greu.

Article 54. Sancions

1. Les faltes molt greus han de ser sancionades, acu-
mulativament o alternativament, amb alguna de les se-
güents mesures: 

a) Separació del servei.

b) Suspensió de funcions de 10 mesos a sis anys amb 
pèrdua de les retribucions corresponents.

c) Regressió en el pla de carrera professional

d) Rescissió del nomenament de funcionari en pràcti-
ques.

2. Les faltes greus han de ser sancionades, acumulati-
vament o alternativament, amb alguna de les mesures 
següents: 

a) Suspensió de funcions d’un mes a nou mesos amb pèr-
dua de les retribucions corresponents.

b) Trasllat forçós amb canvi de localitat.

c) Rescissió del nomenament de funcionari en pràcti-
ques.

d) Impossibilitat de participar en concursos de promoció 
en el termini dels 3 anys següents a la sanció.

e) Regressió en el pla de carrera professional 

3. Les faltes lleus han de ser sancionades, acumulativa-
ment o alternativament, amb alguna de les mesures se-
güents: 

a) L’amonestació per escrit.

b) La deducció proporcional de les retribucions, només 
en els casos d’incompliment de forma parcial de la jor-
nada i de falta de puntualitat.

c) La suspensió de funcions d’un dia a 30 dies amb pèr-
dua de les retribucions corresponents.

o) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la presta-
ció de qualsevol tipus de servei.

p) L’assetjament laboral.

3. Són faltes greus: 

a) L’actuació amb abús d’atribucions en perjudici dels 
ciutadans si no constitueix una falta molt greu.

b) La negativa injustificada a prestar la col·laboració sol-
licitada amb ocasió d’un servei, si no constitueix falta 
molt greu.

c) Les faltes de respecte o consideració respecte als su-
periors, els companys, els subordinats o els ciutadans.

d) El fet de provocar enfrontaments en el servei o en el 
lloc de treball o el de prendre-hi part.

e) Els actes i conductes que atemptin contra la dignitat 
dels funcionaris, contra la imatge dels serveis de preven-
ció, extinció d’incendis i salvaments o contra el prestigi 
o la consideració deguts a la institució en que presta els 
seus serveis.

f) L’incompliment de l’obligació de donar compte a la 
superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el 
coneixement.

g) La manca de rendiment no justificada que afecti al 
funcionament normal del servei i que no constitueixi fal-
ta molt greu, així com no prestar el servei al·legant ma-
laltia o simulant-ne la gravetat.

h) Realitzar altres funcions incompatibles amb el càrrec.

i) L’incompliment del deure de reserva professional pel 
que fa als assumptes coneguts per raó del càrrec o re-
lacionats amb el servei, quan no constitueixi falta molt 
greu.

j) El consum de begudes alcohòliques així com el con-
sum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psi-
cotròpiques que tot i haver estat ingerides fora de servei 
tinguin repercussions negatives per al servei i les guàrdi-
es així com el fet de negar-se a les comprovacions tècni-
ques pertinents per detectar-ne la presència.

k) El fet de negar-se a realitzar les proves mèdiques obli-
gatòries establertes en aquesta Llei.

l) La manca d’assistència al lloc de treball sense causa 
justificada.

m) La utilització indeguda dels mitjans informàtics 
i dels materials emprats en l’exercici de llurs funcions 
així com l’incompliment de les instruccions relatives a 
la seva utilització o l’ús indegut de les claus d’accés als 
sistemes informàtics.

n) La no utilització dels equips de protecció individual 
específics per a cada tipus d’intervenció així com l’in-
compliment dels protocols i instruccions relatives al sis-
tema d’intervenció en sinistres i a la protecció individual 
en les intervencions.

o) L’ús de l’uniforme o equipament del servei en situaci-
ons alienes a la prestació del mateix.

4. Són faltes lleus: 
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pel temps que correspongui en el cas que s’interrompi el 
procediment sancionador per causa imputable a la per-
sona expedientada o en cas d’obertura d’un procés penal 
pels mateixos fets. En qualsevol cas, la durada màxima 
del temps de suspensió no pot excedir la durada màxi-
ma de suspensió de funcions que pot comportar la sanció 
aplicable als fets imputats.

4. La suspensió provisional comporta, mentre dura, que 
la persona funcionària no percebi les retribucions com-
plementàries que li corresponguin. El temps de suspen-
sió provisional s’ha de computar a l’efecte del compli-
ment, si escau, de la sanció de suspensió de funcions.

5. El temps de trasllat cautelar de la persona expedienta-
da a una altre lloc de treball no pot excedir de la durada 
de la tramitació de l’expedient disciplinari.

Article 58. Prescripció

1. La responsabilitat disciplinària s’extingeix pel com-
pliment de la sanció, per mort, per indult, per amnistia o 
per la prescripció de la falta o sanció.

2 Les faltes molt greus prescriuen al cap de sis anys; les 
greus, al cap de dos anys, i les lleus, al cap de sis mesos, 
a comptar des de la data en què s’han comès.

3. Les sancions imposades per faltes molt greus prescri-
uen al cap de sis anys; les greus, al cap de dos anys, i les 
lleus al cap de sis mesos, a comptar des de la data en que 
la resolució esdevé ferma.

4. El compliment dels terminis de prescripció establerts 
en aquest article comporta també la cancel·lació de les 
anotacions corresponents en l’expedient personal.

Títol 5. Dels bombers/res voluntaris/àries

Article 59. Definició

1. Són bombers/res voluntaris/àries les persones que, per 
la seva vocació benéfico - social, presten llurs serveis 
d’una manera altruista dins l’estructura dels serveis de 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Gene-
ralitat.

2. Els/les bombers/res voluntaris/àries no tenen la con-
sideració de personal funcionari ni personal laboral i es 
regeixen pel que s’estableix en aquesta Llei i el regla-
ment que la desenvolupi.

3. Els/les bombers/res voluntaris/àries intervindran en 
els serveis i realitzaran les activitats que reglamentà-
riament es determinin d’entre les assignades al Cos de 
Bombers de la Generalitat.

Article 60. Fórmules específiques de foment

1. El departament competent en matèria de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments promourà la recerca de 
fórmules específiques de relació amb les empreses i en-
titats que tinguin entre el seu personal empleat bombers/
res voluntaris/àries així com les persones treballadores 
en règim d’autònom, per tal de minimitzar les despeses 
de cotització a la Seguretat Social com a conseqüència 
del temps dedicat a les activitats pròpies de bomber vo-
luntari, en coincidència amb la jornada laboral pròpia 

Article 55. Graduació de les sancions

La mesura sancionadora ha de ser determinada i si escau 
graduada d’acord amb els principis de proporcionalitat i 
en atenció als següents criteris: 

a) La intencionalitat.

b) La pertorbació dels serveis.

c) Els danys produïts a l’Administració o als ciutadans i 
ciutadanes.

d) La situació de risc generada als ciutadans i ciutadanes.

e) La reincidència en la comissió de les faltes.

f) El deteriorament de la imatge del Cos de Bombers.

g) El trencament del principi de jerarquia.

h) El reconeixement dels fets durant la tramitació de l’ex-
pedient. En cas de sanció per falta lleu o greu, aquest re-
coneixement pot comportar la reducció de fins a un terç 
de la sanció que correspongui.

Article 56. Procediment disciplinari

1. No es poden imposar sancions per faltes greus o molt 
greus si no es tramita prèviament el corresponent ex-
pedient, que ha de regir pels principis de celeritat i su-
marietat, amb garantia plena del dret de defensa dels 
presumptes infractors. Les sancions per faltes lleus es 
poden imposar amb l’únic tràmit de l’audiència prèvia a 
la persona interessada.

2. En aplicació i desenvolupament del que s’estableix en 
aquesta Llei i altres que siguin aplicables, el Govern de 
la Generalitat regularà reglamentàriament el procedi-
ment disciplinari, inclòs un procediment abreujat per a 
les faltes lleus.

3. La incoació dels expedients disciplinaris i la imposi-
ció de sancions per faltes lleus i greus correspon a la per-
sona titular de la direcció general competent en matèria 
de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, així com 
la incoació de les faltes molt greus. La imposició de san-
cions per faltes molt greus correspon a la persona titular 
del departament competent en la matèria.

Article 57. Mesures provisionals

1. A l’inici de l’expedient disciplinari, o durant la seva 
tramitació, l’òrgan competent per incoar-lo pot acordar, 
com a mesures cautelars, la suspensió provisional de 
funcions, el trasllat temporal a un altre lloc de treball o el 
canvi de torn de treball, mesures que poden comportar, a 
més, la prohibició d’ús o la retirada de l’uniforme i altre 
equipament personal així com la prohibició d’entrar en 
les dependències del cos de bombers sense autorització. 
Aquestes mesures poden ser aixecades pel mateix òrgan 
en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient.

2. Les resolucions sobre les mesures cautelars han de ser 
sempre motivades i han d’haver ponderat la gravetat dels 
fets imputats, les circumstàncies concretes de cada cas i 
l’expedient personal.

3. La suspensió provisional s’ha d’acordar per un període 
d’un mes i es por prorrogar per períodes d’un mes fins 
un màxim de sis mesos. Aquest termini es pot ampliar 
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b) Rebre una compensació econòmica que s’establirà 
mitjançant Ordre de la persona titular del departament 
competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis 
i salvaments.

c) La defensa jurídica necessària en les causes instruïdes 
com a conseqüència de les actuacions realitzades en el 
desenvolupament de la seva activitat.

d) Ser distingits i recompensats econòmicament durant 
el període en el que realitzin serveis de bombers o a la 
finalització d’aquesta activitat, d’acord amb els supòsits 
o circumstàncies determinades per reglament.

e) Rebre la formació teòrica i pràctica necessària per de-
senvolupar correctament les seves funcions.

Article 64. Deures

1. Amb caràcter general, els/les bombers/res volunta-
ris/àries tenen el deure de complir les actuacions que 
tenen encomanades seguint els principis recollits en 
aquesta Llei.

2. En especial, els/les bombers/res voluntaris/àries tenen 
els següents deures: 

a) Dur l’uniforme de servei i equipament d’intervenció 
adequat a cada tipus d’activitat realitzada.

b) No utilitzar l’uniforme en situacions alienes al servei.

c) No utilitzar el material operatiu per altre ús diferent 
al del servei.

d) Mantenir en correctes condicions tot l’equipament 
personal i institucional al seu abast.

e) Obeir les ordres dels seus superiors i complir totes les 
disposicions normatives aplicables.

f) Incorporar-se al parc de bombers o unitat al que per-
tany quan es produeixi un sinistre així com atendre els 
serveis de reraguarda que s’hagin planificat.

g) Assistir a les sessions de formació teòrica i pràctica 
que garanteixin una prestació de qualitat i actualitzar 
periòdicament els requeriments necessaris per actuar 
com a bomber/a voluntari/ria.

h) Mantenir les condicions físiques i mèdiques adequa-
des per a ser bomber/a voluntari/ria. Per tal d’acreditar 
aquesta situació serà obligatori sotmetre’s cada quatre 
anys el reconeixement mèdic establert pel departament 
competent en aquest àmbit.

Article 65. Supòsit d’accident 

1. En cas que, com a resultat de la prestació del servei, 
se’n derivin minusvalies definitives o la defunció de la 
persona bomber/a voluntari/a, aquesta o els seus hereus, 
rebran la mateixa contraprestació de l’assegurança que 
les persones membres del Cos de Bombers de l’Esca-
la Bàsica, així com una indemnització periòdica com-
pensatòria de la disminució d’ingressos derivada de la 
prestació del servei que es resoldrà per la persona titu-
lar del departament competent en matèria de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments en base als efectes de 
l’accident.

del treballador, d’acord amb el marc legal d’aplicació i 
sens perjudici de les competències concurrents en la ma-
tèria amb la resta de departaments de la Generalitat.

2. Així mateix, aquest model de relació podrà preveure 
beneficis per aquestes empreses i entitats, en l’àmbit de 
les pòlisses d’assegurances que cobreixin les intervenci-
ons de bombers

Article 61. Organització

1. Els/les bombers/res voluntaris/àries de la Generalitat 
estaran sota la organització del departament competent 
en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvament, 
seran coordinats i comandats pel Cos de Bombers de la 
Generalitat i s’organitzen com a cos a efectes operatius, 
d’acord amb el que s’estableix en aquesta Llei i en el re-
glament que la desenvolupi. N’exerceix el comandament 
superior la persona titular del esmentat departament.

2. Els/les bombers/res voluntaris/àries es classifiquen en 
diferents seccions: 

a) Activa

b) Especial

c) Juvenil

d) Veterans

3. Els/les bombers/res voluntaris/àries seran adscrits a 
parcs de bombers voluntaris o mixtes, a regions d’emer-
gències o a les subdireccions generals relacionades amb 
el Cos de bombers, d’acord amb l’organització territori-
al pròpia dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i 
salvaments i, en atenció al seu lloc de residència i amb el 
nombre màxim que determini el departament competent 
en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments

Article 62. Accés i selecció

1. L’accés a qualsevol de les seccions de bombers/res vo-
luntaris/àries es regularà reglamentàriament.

2. En tot cas, per a l’accés a la secció activa, el procés de 
selecció incorpora les fases de proves de caràcter elimi-
natòries que garanteixen la condició física i mèdica de 
l’aspirant, i de la realització d’un curs específic que s’im-
parteix per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
seguint els criteris establers pel departament competent 
en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments 
i, que en tot cas, facilitarà la participació d’aquests en 
les intervencions que es determinin i sempre i quan es 
gaudeixi de l’equipament adequat.

3. Mentre es realitzi el curs selectiu, la persona interes-
sada serà nomenada com aspirant a bomber/a voluntari/
ària. Finalitzat i superat el curs de selecció es procedirà 
al nomenament de bomber/a de la secció activa.

Article 63. Drets

Els drets que ostenten els/les bombers/res voluntaris/àri-
es són els següents: 

a) Gaudir d’una assegurança en les mateixes condicions 
que les persones membres del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat, que cobreixi els accidents que es puguin produ-
ir en acte de servei.
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ció entre els anteriors bombers d’empresa i els serveis 
d’autoprotecció d’empreses i infraestructures, als efectes 
d’identificar els diferents equips d’intervenció.

3. En el cas que l’abast d’un sinistre en una empresa o 
infraestructura requereixi la intervenció del cos de bom-
bers, els serveis d’autoprotecció de les empreses i infra-
estructures actuaran en l’exercici de les seves funcions 
pròpies sota la coordinació i direcció del mateix cos.

Article 70. Empreses obligades 

Mitjançant Ordre de la persona titular del departa-
ment competent en matèria de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments es determinarà quines empre-
ses i infraestructures hauran de comptar amb cadas-
cun dels equips.

Article 71. Formació

La formació a les persones que formen parts dels equips, 
s’impartirà per l’Institut de Seguretat de Pública de Cata-
lunya d’acord amb els criteris establerts pel departament 
competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i 
salvaments, així com serà el departament qui acreditarà 
a les persones integrants dels equips esmentats.

Títol 7. Del finançament dels serveis de 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments

Capítol 1. Disposicions generals

Article 72. Fons de finançament

1. Els serveis de prevenció, extinció d’incendis i salva-
ments de la Generalitat poden comptar per a llur finan-
çament amb els recursos següents: 

a) Dotacions amb càrrec als pressupostos de la Genera-
litat.

b) Aportacions voluntàries de les diputacions provincials 
de Catalunya.

c) Aportacions obligatòries de les diputacions provinci-
als de Catalunya, segons decrets de transferències dels 
serveis a la Generalitat.

d) Aportacions dels municipis de Catalunya.

e) Contribucions especials i taxes.

f) Subvencions, donacions i tots els ingressos de dret pri-
vat que els pugui correspondre.

g) Els rendiments del preus públics.

h) Els altres recursos que els puguin correspondre.

2. Sens perjudici de l’establert en l’apartat anterior, atès 
el canvi de competència exclusiva en virtut de la qual 
la Generalitat assumeix íntegrament les competències 
d’extinció d’incendis, i comparteix amb els governs 
locals, o bé els dispensa de la prestació del servei de 
prevenció, la Generalitat es subroga en al posició de 
creditor de les aportacions que els governs locals per-
ceben de l’Administració General de l’Estat en aquest 
concepte.

2. Les despeses de l’assistència mèdica i farmacèutica 
ocasionades amb motiu d’un accident en la prestació del 
servei seran a càrrec de la Generalitat sempre i quan l’in-
teressat no tingui altre cobertura mèdica.

Article 66. Consell de Bombers Voluntaris

El Consell de Bombers Voluntaris és l’òrgan col·legiat de 
participació dels representants dels bombers i bombers 
voluntaris/àries. Aquest òrgan quedarà adscrit a la Di-
recció General competent en matèria de prevenció, ex-
tinció d’incendis i salvaments i té com a funció bàsica 
l’anàlisi, estudi i proposta d’accions adreçades als bom-
bers i bombers voluntaris/es.

La seva composició i normes de funcionament es desen-
voluparan reglamentàriament, garantint, en tot cas, la 
representativitat de totes les regions d’emergència.

Títol 6. Dels serveis d’autoprotecció de les 
empreses i infraestructures

Article 67. Concepte 

Els serveis d’autoprotecció de les empreses i infraestruc-
tures és el personal corresponent a les empreses i infra-
estructures que tenen assignades les funcions d’autopro-
tecció i emergència en l’àmbit d’aquestes.

Article 68. Condicions dels serveis

Correspon al departament competent en matèria de pre-
venció, extinció d’incendis i salvaments la determinació 
de les condicions de formació, especialització i perícia 
que ha de complir el personal que té assignades funcions 
d’autoprotecció i atenció a les emergències en l’àmbit de 
les empreses i infraestructures.

Article 69. Organització

1. Per donar compliment a les diferents tasques a efec-
tuar davant els accidents i incidents que succeeixen en 
aquests centres, s’estableixen Equips de Primera, Segona 
i Tercera Intervenció: 

a) Són Equips de Primera Intervenció aquells que estan 
formats per persones treballadores que han rebut forma-
ció per participar en la identificació i comunicació de les 
emergències i per participar activament en l’evacuació i 
suport a les persones que es troben a l’interior dels edi-
ficis.

b) Són Equips de Segona Intervenció aquells que estan 
formats per persones treballadores que, amb indepen-
dència de les seves tasques, han rebut formació i han 
estat entrenats per identificar i intervenir en la resolu-
ció d’emergències en l’interior d’empreses i infraestruc-
tures.

c) Són Equips de Tercera Intervenció aquells que han de 
ser desplegats per aquelles empreses i infraestructures 
que la normativa determini. L’objecte de la seva contra-
ctació és la preparació i l’entrenament per resoldre les 
emergències derivades de l’activitat de la instal·lació.

2. El Departament competent en matèria de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments procedirà a l’equipara-
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d) El valor dels terrenys que hagin d’ocupar permanent-
ment els serveis, llevat que es tracti de béns d’ús o servei 
públic o de terrenys cedits gratuïtament.

e) L’import de l’adquisició, substitució, ampliació i la mi-
llora de tot tipus de material propi per a la prevenció i 
l’extinció d’incendis i per als salvaments.

3. El cost total a què es refereix l’apartat 1 es calcula 
sobre la base de les quantitats consignades anualment en 
el pressupost de la Generalitat, i té caràcter de mera pre-
visió. En conseqüència, si el cost efectiu resulta superior 
o inferior al previst, cal rectificar com sigui procedent la 
fixació de les quotes corresponents en els termes esta-
blerts per l’apartat 6 de l’article 79.

Article 79. Quota

1. La quota global de la contribució és el 90% de la base 
imposable.

2. La quota s’ha de repartir entre els subjectes passius en 
proporció a les primes corresponents als rams establerts 
per l’apartat 3, meritades i efectivament cobrades en 
l’exercici anterior al que es liquida per llur activitat en el 
territori de Catalunya, entesa en els termes de l’article 76.

3. Els rams d’assegurances a què fa referència l’apartat 
2, de conformitat amb la classificació feta per l’òrgan de 
l’Administració de l’Estat competent en matèria d’asse-
gurances, són els següents: 

a) Incendis. Les primes en aquest ram es computen en 
el 100%.

b) Multirisc de qualsevol tipus. Les primes en aquest 
ram es computen en el 50%.

4. La base individual s’obté d’aplicar a les primes merita-
des i efectivament cobrades en l’exercici anterior, en els 
rams assenyalats, els percentatges que s’indiquen per a 
cadascun d’aquests rams en l’apartat 3.

5. La quota individual es fixa en el 5% de la base indivi-
dual calculada d’acord amb l’apartat 4, sens perjudici de 
la regularització posterior establerta per l’apartat 6.

6. Si la suma total de les quotes exigibles al conjunt dels 
subjectes passius és superior o inferior al 90% de la base 
imposable, l’excés o el defecte s’han de compensar amb 
una reducció o un increment proporcional de la quota de 
cada subjecte passiu i garantint que la suma de quotes 
exigides cobreix la quota del 90% de la base imposable 
total exigida. A aquest efecte, un cop tancat l’exercici 
corresponent i fixat el cost total efectiu de les obres i 
els serveis esmentats en l’apartat 1 de l’article 78, l’òr-
gan competent de l’Agència Tributària de Catalunya ha 
de fixar el percentatge de reducció o d’increment que 
s’ha d’aplicar al percentatge inicial del 5% i emetre les 
liquidacions complementàries o els acords de devolució 
que escaiguin, d’acord amb el procediment reglamentari 
corresponent.

7. Els subjectes passius estan obligats a presentar una 
declaració tributària en els termes i les condicions que 
s’estableixin reglamentàriament.

8. La contribució especial es liquida per aplicació de 
l’estimació directa de la base d’acord amb les dades 
subministrades pel subjecte passiu, sens perjudici de la 

Capítol 2. Contribucions Especials

Article 73. Regulació i normativa aplicable

1. Es regula la contribució especial per a l’establiment, 
substitució, ampliació i millora dels serveis de prevenció 
i extinció d’incendis i de salvaments i de les infraestruc-
tures i equipaments associats, en endavant, contribució, 
dins l’àmbit territorial de Catalunya.

2. La contribució es regeix pels preceptes següents: 

a) Per aquesta llei i per les normes reglamentàries que la 
despleguen.

b) Per les lleis i els reglaments generals en matèria tribu-
tària, que tenen caràcter supletori.

Article 74. Modificació

Les lleis de pressupostos de la Generalitat poden modi-
ficar els elements quantificadors a què es refereix l’ar-
ticle 79.

Article 75. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la contribució l’obtenció 
pel subjecte passiu d’un benefici especial com a conse-
qüència de l’establiment, substitució, ampliació i millora 
i del servei de prevenció i extinció d’incendis i de sal-
vaments i les infraestructures i equipaments associats a 
càrrec de la Generalitat.

Article 76. Àmbit territorial

La contribució s’exigeix a tot el territori de Catalunya, 
llevat del terme municipal de la ciutat de Barcelona, en 
què l’ajuntament assumeix la prestació dels dits serveis.

Article 77. Subjectes passius

Són subjectes passius de la contribució les entitats asse-
guradores que tenen contractades pòlisses incloses en els 
rams establerts per l’apartat 3 de l’article 79 que es refe-
reixen a béns o activitats situades en el territori de Ca-
talunya, o que s’hi produeixen, d’acord amb l’article 76.

Article 78. Base imposable

1. La base imposable de la contribució es determina en 
funció del cost total de les obres i les despeses d’esta-
bliment, substitució, ampliació i millora del servei de 
prevenció i extinció d’incendis i de salvaments que la 
Generalitat estableixi.

2. El cost a què es refereix l’apartat 1 és integrat pels 
conceptes següents: 

a) El valor real de la redacció dels projectes i els treballs 
pericials.

b) L’import de les obres que s’han de portar a terme o 
dels costos de l’establiment, substitució, ampliació o la 
millora del servei de prevenció i extinció d’incendis i de 
salvaments.

c) L’import de les indemnitzacions que siguin necessà-
ries com a conseqüència de l’establiment, substitució, 
ampliació o la millora dels serveis.
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f) Inundacions ocasionades per obstrucció de desguas-
sos, acumulació de brutícia, dipòsits en mal estat i casos 
similars, sempre que s’apreciï negligència en el mante-
niment dels espais, immobles o instal·lacions de gas o 
aigua a la via pública.

g) La vigilància i protecció d’incendi o accident en les 
proves esportives o en altres activitats culturals o de 
lleure, sense perjudici de les competències municipals, 
llevat de les que organitzen les entitats sense afany de lu-
cre i les administracions públiques si no cobren entrada 
per assistir-hi i si no es financen amb drets de retrans-
missió televisiva.

No es produeix el fet imposable pels serveis de preven-
ció i extinció d’incendis i salvaments ni per la prestació 
d’altres serveis en el cas de situacions de catàstrofe o ca-
lamitat pública.

Article 84. Exempcions

Són exempts del pagament de la taxa les administracions 
municipals. Així mateix, en són exemptes la prestació 
de serveis o les intervencions conseqüència de fenòmens 
meteorològics extraordinaris o catastròfics o de casos 
de força major així com els serveis prestats per l’interès 
general i no en benefici de particulars o de béns deter-
minats.

Article 85. Subjectes passius

Són subjectes passius contribuents de la taxa les perso-
nes físiques o jurídiques i les entitats a les quals fa re-
ferència l’article 35.4. de la Llei General Tributària que 
resultin beneficiaris de la prestació del servei.

Els casos en que el subjecte passiu és diferent del benefi-
ciari del servei són els següents: 

a) En cas d’accident de trànsit, el subjecte passiu serà el 
culpable de l’accident d’acord amb els informes tècnics 
de l’autoritat de trànsit. Si als esmentats informes tècnics 
no s’especifiqués culpable, es consideraran subjectes 
passius els conductors dels vehicles implicats en l’acci-
dent o, si escau, els propietaris, independentment de qui 
n’hagi estat el causant o responsable.

b) En cas d’incendis intencionats o conseqüència d’una 
negligència greu, el subjecte passiu serà el culpable o 
responsable de l’incendi d’acord amb els informes tèc-
nics dels cossos de seguretat competents

c) En cas de neteja per vessaments a causa d’una negli-
gència, el subjecte passiu serà el responsable de la subs-
tància vessada

d) En cas d’intervenció en elements interiors o exteriors 
d’immobles, el subjecte passiu serà el propietari de l’im-
moble d’acord amb la informació de les autoritats com-
petents

e) En cas d’inundacions ocasionades per negligències, 
el subjecte passiu serà el responsable de la negligència 
d’acord amb els informes de les autoritats competents

Tenen l’obligació de substitut del contribuent, les entitats 
o societats asseguradores quan aquest hi tingui contra-
ctada una pòlissa de risc que cobreixi els supòsits tipifi-
cats com a fet imposable.

facultat de comprovació de l’Administració tributària. 
Així mateix, i en el cas que concorrin les causes legal-
ment previstes, l’Administració tributària pot aplicar el 
mètode d’estimació indirecta establert per l’article 53 de 
la Llei de l’Estat 58/2003, del 17 de desembre, general 
tributària, i la normativa de desplegament corresponent.

Article 80. Acreditament

1. La contribució s’acredita l’1 de gener de cada exer-
cici amb relació a les determinacions contingudes en la 
Llei de pressupostos de la Generalitat corresponents a 
aquest exercici sobre l’establiment, l’ampliació i la mi-
llora dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de 
salvaments.

2. Els períodes i les formes d’ingrés de la contribució 
en període voluntari s’han de determinar per reglament.

Article 81. Competència i convenis

1. Correspon a l’Agència Tributària de Catalunya la ges-
tió, la liquidació, la recaptació i la inspecció de la con-
tribució.

2. La representació autoritzada de les entitats assegura-
dores pot sol·licitar a l’Agència Tributària de Catalunya 
que estableixi convenis exclusivament per a recaptar la 
contribució.

Article 82. Infraccions i sancions

Les infraccions tributàries de la contribució s’han de 
qualificar i sancionar conforme al que estableix la Llei 
general tributària i les seves normes de desplegament.

Capítol 3. Taxa

Article 83. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels 
serveis del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalu-
nya en els casos següents: 

a) Accidents de trànsit.

b) Rescat i salvament de persones en els casos següents: 

Primer. Si té lloc en zones assenyalades com a perilloses.

Segon. Si les persones rescatades o salvades no duien 
l’equipament adequat a l’activitat.

Tercer. Si la persona que sol·licita el servei ho fa sense 
motius objectivament justificats.

c) Incendis intencionats o conseqüència d’una negli-
gència greu del subjecte passiu o de terceres persones, 
sempre que es puguin identificar, en edificis, habitatges, 
indústries o magatzems, incendis de vegetació forestal, 
agrícola o urbana o altres tipus d’incendis.

d) Neteja per vessament de combustibles, olis, líquids 
perillosos o similars quina sigui a causa d’una negligèn-
cia.

e) Intervencions en elements interiors o exteriors d’im-
mobles, incloent-hi el sanejament de façanes, rètols pu-
blicitaris, alarmes, etc., quan aquesta intervenció sigui a 
causa d’una construcció o manteniment deficient.
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els convenis de col·laboració que a aquest efecte es subs-
criguin.

Tercera. Relacions amb altres cossos de la 
Generalitat

El Cos de Bombers de la Generalitat, en l’exercici de les 
seves funcions, actuarà amb coordinació i cooperació 
amb el Cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra, així com amb altres grups d’ordre.

Quarta. Organització de les competències en 
el si del departament

Reglamentàriament es precisaran les funcions que po-
den ser exercides per altres òrgans i autoritats del depar-
tament competent en la matèria diferents de la persona 
titular del departament esmentat.

Cinquena. Àmbits funcionals de la 
Generalitat

El Cos de Bombers de la Generalitat queda exclòs de 
l’aplicació del Decret 202/2008, de 14 d’octubre, pel qual 
es regulen els àmbits funcionals de la Generalitat de Ca-
talunya.

Sisena. Jubilació forçosa

La jubilació forçosa de les persones funcionàries del Cos 
de Bombers de la Generalitat es produeix als seixanta-
cinc anys, sempre i quan aquesta compleixi els requisits 
necessaris establerts en la normativa de la Seguretat So-
cial a aquests efecte.

Setena. Bombers/res voluntari/àries 

Els/les bombers/res voluntaris/ries que a l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei estiguin nomenats a aquest efectes, 
continuen gaudint d’aquesta consideració.

Disposicions transitòries

Primera. Segona activitat 

En el termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, les persones funcionàries del Cos de 
Bombers declarades en situació de segona activitat abans 
de l’entrada en vigor d’aquesta i que percebin una presta-
ció per incapacitat permanent total no susceptible de ser 
revisada per millora en el termini de 2 anys, tant si és o no 
compatible amb la realització de funcions a qualsevol lloc 
operatiu o no del Cos de Bombers, hauran d’optar, bé a la 
prestació de serveis en la plaça que venen ocupant d’acord 
amb l’establert en els articles 48 i 51 o bé al seu cessament 
al servei actiu en el Cos de Bombers per la seva condició 
de pensionista de la Seguretat Social.

Segona. Cos de Bombers de la Generalitat

1. En les convocatòries d’accés a les categories de ca-
poral, sergent, oficial, sotsinspector i inspector, també 
podran participar, en el torn de promoció interna, les 
persones membres del Cos de Bombers que, sense es-
tar en possessió de la titulació exigida per al seu ingrés, 
disposin de la titulació del grup immediatament inferior 

Als efectes de l’obligació de suportar la taxa, quan con-
corren diferents beneficiaris, s’ha d’imputar proporcio-
nalment als efectius emprats en les tasques en el benefici 
de cada persona. Si no es poden individualitzar, la taxa 
s’ha d’imputar a parts iguals.

Article 86. Acreditació

La taxa s’acredita en el moment de sortida de la dotació 
corresponent. S’ha de considerar que aquest moment, a 
tots els efectes, és l’inici de la prestació del servei. Un 
cop prestat el servei que constitueix el fet imposable i 
emès l’informe per part de la unitat responsable de bom-
bers de la Generalitat de Catalunya, l’òrgan competent 
ha d’emetre la liquidació de la taxa, que ha d’especificar 
el nombre d’hores i efectius que han intervingut i la quo-
ta corresponent segons els imports establerts anualment.

Article 87. Obligació de contribuir

L’obligació neix pel fet de la prestació del servei llevat 
del supòsit previst a l’article 83.g) en que neix a partir 
de la sol·licitud de vigilància i protecció. En aquest últim 
cas, es podrà exigir la liquidació de la taxa amb anterio-
ritat a la prestació del servei.

Article 88. La quota

La quota es determinarà pel nombre d’efectius i mit-
jans tant personals com materials que intervinguin en el 
servei així com el temps invertit en aquest, segons les 
tarifes aprovades i publicades anualment a la Llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya que podrà 
modificar les anteriors.

Per fraccions d’hora, s’aplicaran les tarifes de forma pro-
porcional.

Article 89. Afectació

De conformitat al que estableix l’article 1.1-3 del Text 
Refós de la Llei de Taxes i Preus Públics de Catalunya, 
els ingressos derivats d’aquesta taxa resten afectats al 
finançament del cost dels serveis prestats pel Cos de 
Bombers de la Generalitat de Catalunya amb càrrec al 
pressupost de despeses del Departament competent en 
la matèria.

Disposicions addicionals

Primera. Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona és competent en matèria de 
prevenció i extinció d’incendis en el municipi de Barce-
lona, d’acord amb la legislació reguladora del seu règim 
especial, i sens perjudici del caràcter supletori d’aquesta 
Llei quant al règim estatutari del Cos de Bombers.

Segona. Vall d’Aran

Atès el règim especial de la Val d’Aran determinat per 
l’Estatut d’Autonomia, el Conselh Generau d’Aran presta 
en el seu territori els serveis que la Generalitat, a través 
del Cos de Bombers de la Generalitat, presta en la resta 
del territori de Catalunya, sens perjudici dels mecanis-
mes de col·laboració que es puguin establir mitjançant 
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Disposicions finals

Primera

Es faculta al Govern de la Generalitat per a aprovar els 
Decrets necessaris per al desenvolupament d’aquesta Llei.

Segona

Es faculta a la persona titular del departament competent 
en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments 
per dictar totes les Ordres en desenvolupament d’aquells 
extrems que aquesta Llei li atorga la potestat reglamen-
tària.

Tercera

Els preceptes que eventualment comportessin la realit-
zació de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Ge-
neralitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor 
de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pres-
supostari immediatament posterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Quarta

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres

Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la reconsidera-
ció de l’ajornament del projecte del nou Hos-
pital Josep Trueta, de Girona, fins al 2013
Tram. 250-00056/09

Esmenes presentades
Reg. 8677, 9003 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 8677)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«[...] d’execució, mantenint el compromís del Departa-
ment de Salut.»

i compleixin la resta de requisits establerts per aquesta 
llei.

Les persones membres del Cos de Bombers que facin ús 
d’aquesta dispensa de titulació i superin la convocatòria 
corresponent, només poden canviar d’escala, a l’empara 
d’aquesta dispensa, una vegada al llarg de la seva carrera 
professional.

2. Les persones membres del Cos de Bombers del Grup 
D extingit per aquesta Llei, disposaran de tres convo-
catòries per superar el procés específic d’accés al Grup 
C. En cas que no disposin de la titulació requerida i, 
si compleix la resta de requisits establerts per aques-
ta Llei, podrà participar en el procés d’accés sempre i 
quan tingui una antiguitat mínima de 10 anys en el Cos 
de Bombers.

3. Els i les bombers/res interins/nes del Grup D del Cos 
de Bombers que, per raó del límit d’edat anteriorment 
establert, no han pogut presentar-se a convocatòries an-
teriors d’accés i desitgin accedir a la nova categoria de 
bomber/a del Grup C podran presentar-se, en un termi-
ni màxim de dues convocatòries consecutives i a través 
d’un procés d’accés restringit, sempre i quan tinguin la 
titulació corresponent i, gaudiran d’un ajust dels barem 
aplicables a les proves físiques.

4. Les persones caporals de l’Escala bàsica, per accedir 
a la categoria de caporal de l’Escala tècnica hauran de 
superar la formació que es fixi en la corresponent con-
vocatòria i acreditar una permanència de 10 anys, com a 
mínim en aquesta Escala.

Tercera. Bombers/res voluntaris/àries 

Les persones aspirants a bomber/a voluntari/a que en 
el moment d’entrada en vigor d’aquesta Llei estiguin en 
un procés d’accés a la secció activa, finalitzaran aquest 
d’acord amb els condicions establertes en la Llei anterior 
i, en cas que no el superin, podran tornar-se a presentar 
dues vegades consecutives d’acord amb el sistema pre-
vist en aquesta Llei.

Quarta. Personal laboral de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments

El personal laboral que actualment desenvolupa fun-
cions en la Direcció General competent en matèria de 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments en llocs de 
treball que formen part de les categories de l’Escala de 
Suport, s’integraran en dites categories mitjançant el 
procés específic que es determini d’acord amb la nor-
mativa vigent.

Disposició derogatòria

Es deroga la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels 
serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments 
de Catalunya.

Queden derogades totes aquelles disposicions aprovades 
amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei que la 
contravinguin.



18 d’abril de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 57

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 127

Maresme i a convocar de nou la mesa de negociació de 
l’acord convidant a incorporar-s’hi a representants de la 
Plataforma preservem el Maresme, i posar a debat les 
propostes d’alternatives de mobilitat sostenible en l’àm-
bit del projecte de Ronda de Mataró i de Ronda del Baix 
Maresme.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9007)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar continuïtat a l’acord signat entre el De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques i el 
Consell Comarcal del Maresme en tot allò que sigui com-
patible amb els objectius pressupostaris de contenció de 
dèficit que estableixi el Govern.»

Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte de construcció d’un hospital regio-
nal a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 250-00073/09

Esmenes presentades
Reg. 9012 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9012)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar, en el marc de l’elaboració dels pressu-
postos, la inclusió del projecte de nou hospital Verge de 
la Cinta de Tortosa.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9003)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar, en el marc de l’elaboració dels pres-
supostos, la inclusió del projecte de nou hospital Josep 
Trueta de Girona.»

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del projecte executiu del nou Hospital Ver-
ge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), per 
al 2011
Tram. 250-00060/09

Esmenes presentades
Reg. 9005 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9005)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar, en el marc de l’elaboració dels pressu-
postos, la inclusió del projecte de nou hospital Verge de 
la Cinta de Tortosa.»

Proposta de resolució sobre la millora de la 
mobilitat al Maresme
Tram. 250-00063/09

Esmenes presentades
Reg. 8276, 9007 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 30.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
8276)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

«El Parlament insta al Govern a donar continuïtat a 
l’acord signat, entre el Govern per la Generalitat i el 
Consell Comarcal per a la millora de la mobilitat del 
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Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del nou Hospital Doctor Josep 
Trueta, de Girona
Tram. 250-00076/09

Esmenes presentades
Reg. 9014 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9014)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar, en el marc de l’elaboració dels pres-
supostos, la inclusió del projecte de nou hospital Josep 
Trueta de Girona.»

Proposta de resolució sobre la modificació 
de les normes estatals necessàries per a 
fer efectives les disposicions de l’Estatut en 
matèria de justícia
Tram. 250-00085/09

Esmenes presentades
Reg. 9021 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9021)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1. Continuar les converses amb el Govern de l’Estat per 
aconseguir la modificació de totes les normes estatals 
que sigui necessari reformar per fer realitat les previsi-
ons que en matèria de justícia inclou l’Estatut d’Autono-
mia i que hagin estat declarades inconstitucionals pel 
Tribunal Constitucional »

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (2)

«2. Lliurar al Parlament la documentació i estudis que 
el Departament de Justícia disposi en relació amb les 
propostes de modificació de la Llei Orgànica del Poder 

Proposta de resolució sobre la promoció de 
l’ocupació dels autònoms
Tram. 250-00075/09

Esmenes presentades
Reg. 8769, 8886, 9013 / Admissió a 
tràmit: Mesa de la CEO, 14.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 8769)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. Socialista (1)

«3. Crear el Consell Català del Treball Autònom».

2 Esmena núm. 2
D’addició
G. P. Socialista (2)

4. Impulsar línies de foment i assistència tècnica a em-
prenedors dins els programes de la Generalitat de foment 
de la creació d’empreses.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 8886)

Apartat 2

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«2. Impulsar un nou programa integral de suport als 
emprenedors i treballadors autònoms amb l’objectiu de 
facilitar la creació de noves empreses i d’assegurar la 
continuïtat de les existents combinant mecanismes de 
formació i acompanyament, i institucions especialitzades 
amb agents financers innovadors com les entitats de mi-
crocrèdit social i els «bussines angels» així com ajudes 
per la primera instal·lació i la represa.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9013)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1. Promoure un Pla integral d’emprenedoria i del treball 
autònom que faciliti i simplifiqui la creació i creixement 
d’empreses.

2. Promoure mecanismes d’interlocució amb els agents 
socials i econòmics per tal d’elaborar aquest pla estra-
tègic i fer el seguiment de les mesures implementades.»
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Hospital Ernest Lluch, a Cerdanyola del 
Vallès
Tram. 250-00091/09

Esmenes presentades
Reg. 8678, 9025 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 8678)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«[...] Lluch en els pressupostos de la Generalitat per l’any 
2011 i 2012, recollint el posicionament unànime de tots 
els grups municipals i de la plataforma veïnal creada a 
aquest efecte.»

Addició d’un nou apartat 3

2 Esmena núm. 2
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (2)

«3. Destinar les partides pressupostàries necessàries en 
els pressupostos de la Generalitat de 2011 per començar 
les obres de construcció d’aquest equipament sanitari.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9025)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar, en el marc de l’elaboració dels pres-
supostos, la inclusió del projecte del nou hospital Ernest 
Lluch.»

Judicial i de tots els altres textos legals que ho precisin, 
per tal de fer efectives totes les previsions de l’Estatut 
relatives a l’àmbit de la justícia, a fi que aquest, d’acord 
amb el que estableix l’article 61 de l’Estatut, a proposta 
dels Grups parlamentaris que a tal fi les presentin, aprovi 
una o diverses proposicions de llei a presentar a la Mesa 
del Congrés de Diputats.»

Proposta de resolució de suport a l’inici d’un 
procés democràtic a la República de Guinea 
Equatorial
Tram. 250-00086/09

Esmenes presentades
Reg. 9022 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CAEUE, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9022)

Apartat 2

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«2. Insta al Congrés de Diputats, i la resta d’institucions 
de Catalunya i de l’Estat espanyol, a evitar donar suport 
al règim dictatorial i corrupte del General Obiang.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la nova seu regional i de la comissaria de 
districte dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gi-
ronès)
Tram. 250-00089/09

Esmenes presentades
Reg. 9023 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 07.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9023)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a posar en funcionament operatiu en el decurs de 
la present legislatura les dependències policials necessà-
ries per abordar adequadament la seguretat ciutadana 
de Girona i Salt.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9029)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (1)

De tot el text de l’apartat 1.

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (2)

«2. Estudiar els terminis adequats per a la convocatòria 
d’un nou concurs-oposició per cobrir les places vacants 
d’infermeria d’atenció primària de l’ICS.»

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les obres d’ampliació de l’Hospital de Vi-
ladecans
Tram. 250-00099/09

Esmenes presentades
Reg. 8680, 9030 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 8680)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«[...] població, respectant l’acord unànime de tots els 
grups municipals de l’Ajuntament de Viladecans.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9030)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar, en el marc de l’elaboració dels pressu-
postos, la inclusió de l’ampliació de l’hospital de Vilade-
cans.»

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 250-00094/09

Esmenes presentades
Reg. 8679, 9027 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 8679)

Addició d’un nou apartat 3

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«3. Executar aquesta actuació amb caràcter prioritari en 
el termini més breu destinant les partides pressupostàri-
es necessàries en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2011.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9027)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar, en el marc de l’elaboració dels 
pressupostos, la inclusió de l’ampliació de l’hospital de 
Viladecans.»

Proposta de resolució sobre l’aprovisiona-
ment de places d’infermeria a l’atenció pri-
mària de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00097/09

Esmenes presentades
Reg. 8995, 9029 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 8995)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialista (1)

«1. Revisar els criteris de valoració del concurs-oposició 
per l’aprovisionament de places d’infermeria d’Atenció 
Primària de l’ICS i buscar les fórmules jurídiques ade-
quades perquè el resultat final sigui més equitatiu i ra-
onable.»
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Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’una comissaria de districte dels Mos-
sos d’Esquadra a la Jonquera (Alt Empordà) 
amb un sector de trànsit
Tram. 250-00102/09

Esmenes presentades
Reg. 9033 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 07.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9032)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a posar en funcionament operatiu en el decurs de 
la present legislatura les dependències policials necessà-
ries per abordar adequadament la seguretat ciutadana a 
l’àrea de la Jonquera tenint en compte la seva especial 
situació geogràfica.»

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del nou Hospital Josep Trueta, 
de Girona
Tram. 250-00103/09

Esmenes presentades
Reg. 9034 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9034)

Apartats 1 i 2

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

Els apartats 1 i 2 passen a ser l’apartat 1 amb la redacció 
següent:

«1. Estudiar, en el marc de l’elaboració dels pressupos-
tos, la inclusió del projecte de nou Hospital Josep Trueta 
de Girona.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
la construcció del nou Hospital Vicenç Fer-
rer, de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 250-00100/09

Esmenes presentades
Reg. 8681, 9031 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 8681)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«[...] Ferrer, respectant l’acord unànime de tots els grups 
municipals dels ajuntaments citats.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9031)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar, en el marc de l’elaboració dels pres-
supostos, la inclusió del projecte de nou Hospital Vicenç 
Ferrer.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Salt (Gironès)
Tram. 250-00101/09

Esmenes presentades
Reg. 9032 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 07.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9032)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a posar en funcionament operatiu en el decurs de 
la present legislatura les dependències policials necessà-
ries per abordar adequadament la seguretat ciutadana 
de Girona i Salt.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10341)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar, en el marc de l’elaboració dels pressu-
postos, la inclusió del projecte de nou hospital a Vilanova 
i la Geltrú.»

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una aula activa del Servei d’Ocupació de 
Catalunya a Vic (Osona)
Tram. 250-00108/09

Esmenes presentades
Reg. 10348 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 14.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10348)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a redissenyar, redimensionar i adaptar les Aules 
Actives, així com el conjunt d’eines i programes de Po-
lítiques Actives d’Ocupació per tal que, s’apliquin a la 
comarca d’Osona i a tot el territori.»

Proposta de resolució sobre el condiciona-
ment del tram del congost de Tresponts de 
la carretera C-14 entre Organyà i Montan de 
Tost
Tram. 250-00110/09

Esmenes presentades
Reg. 10353 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10353)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar i impulsar l’execució del condici-

Apartat 3

2 Esmena núm. 2
De modificació 
G. P. de Convergència i Unió (2)

L’apartat 3 passa a ser l’apartat 2 amb la redacció se-
güent:

«2. Mantenir l’activitat de cirurgia cardíaca de l’Hos-
pital Josep Trueta de forma que permeti prestar aquest 
servei en les millors condicions possibles, sempre d’acord 
amb els criteris de reordenació del terciarisme que es pu-
guin definir en el futur.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla estratègic del cooperativisme
Tram. 250-00104/09

Esmenes presentades
Reg. 9035 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 14.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9035)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar l’elaboració d’un Pla Estratègic del 
Cooperativisme i de les societats laborals comptant amb 
el suport del Consell Superior de la Cooperació. »

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció d’un nou hospital a Vilanova i la 
Geltrú (Garraf)
Tram. 250-00107/09

Esmenes presentades
Reg. 9986, 10341 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 9986)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«[...] de Catalunya, recollint el posicionament unànime de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, insta el [...]»
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Proposta de resolució sobre la implantació 
de trens adaptats per a persones amb mo-
bilitat reduïda al servei de rodalia i regional
Tram. 250-00112/09

Esmenes presentades
Reg. 10354 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10354)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a:

1. Realitzar totes les gestions necessàries amb el Ministe-
ri de Foment perquè s’acceleri el programa d’adaptació 
de l’accessibilitat a les estacions previst en el Pla d’infra-
estructures ferroviàries de rodalia de Barcelona 2008-
2015.

2. Demanar al Ministeri de Foment l’establiment d’un pla 
simètric per a les infraestructures que utilitzen els serveis 
regionals.»

Proposta de resolució sobre la substitució 
de la central tèrmica de Cubelles (Garraf) 
per una de cicle combinat i sobre el canvi 
d’emplaçament actual
Tram. 250-00114/09

Esmenes presentades
Reg. 9138 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 14.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 9138)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a negociar amb la companyia propietària de la 
Central Tèrmica de Cubelles (Garraf) per tal de revisar 
la proposta de substituir la central actual per una de ci-
cle combinat en l’actual emplaçament alternatiu proposat 
per l’Ajuntament de Cubelles i afavorir que els terrenys 
actuals es destinin a ús terciari.»

onament de la carretera C-14 al seu pas per Tresponts 
respecte a la resta d’actuacions previstes en aquesta car-
retera.»

Proposta de resolució sobre la negociació 
amb les empreses de creuers que arriben al 
port de Barcelona per a promocionar el tu-
risme més enllà de la ciutat de Barcelona
Tram. 250-00111/09

Esmenes presentades
Reg. 10349 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 14.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9457)

1 Esmena núm. 1
De modificació 
G. P. Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que d’acord amb els diferents consorcis de 
promoció turística catalans, negociï amb les empreses de 
creuers que arriben als ports de Barcelona, Tarragona i 
Palamós per tal de promocionar l’oferta turística, cultu-
ral, enològica i gastronòmica existent a Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10349)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que d’acord amb els diferents consorcis de 
promoció turística catalans, promogui amb les empreses 
de creuers que arriben al Port de Barcelona per tal de 
promocionar l’oferta turística, cultural, enològica i gas-
tronòmica existent a Catalunya, més enllà de la ciutat de 
Barcelona, especialment en l’entorn pròxim del Penedès, 
el Garraf, el Vallès i el Maresme. »
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Proposta de resolució sobre la mobilitat al 
Maresme
Tram. 250-00118/09

Esmenes presentades
Reg. 8870, 9040, 10356 / Admissió a 
tràmit: Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
8870)

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

D’addició d’un nou apartat 2.

«2. Suspendre l’execució de les obres denominades  
–Ronda de Mataró. C-32 PK 231+800 al 235+000, Tram: 
Cabrera de Mar - Mataró. Clau: NB-05091-1.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9040)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialista (1)

«1. Ampliar el termini de la tramitació de l’estudi infor-
matiu i de l’estudi d’impacte ambiental de la Ronda del 
Baix Maresme.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10356)

Apartats 3 i 4

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

De modificació dels apartats 3 i 4 en un únic apartat 3.

«3. Actualitzar el Pla Director d’Infraestructures de la 
Regió Metropolitana de Barcelona 2001-2010 (PDI) per 
tal de prioritzar i programar les actuacions de millora 
de les infraestructures del transport públic de Catalunya, 
incloent el Maresme, considerant els criteris d’eficiència 
que requereix l’actual conjuntura.»

Proposta de resolució sobre la concessió de 
la gestió dels habitatges públics pels ajun-
taments que ho sol·licitin
Tram. 250-00115/09

Esmenes presentades
Reg. 10355 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10355)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a seguir facilitant als ajuntament que ho sol·licitin, 
via conveni, la gestió del parc d’habitatge públic de la 
Generalitat situat en el seu territori.»

Proposta de resolució sobre l’ocupació de 
les places vacants dels òrgans judicials
Tram. 250-00117/09

Esmenes presentades
Reg. 10331 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10331)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern per tal que 
de forma immediata i excepcional, tan bon punt sigui 
viable econòmicament, procedeixi a cobrir la totalitat 
de places vacants de personal auxiliar i de reforç dels 
òrgans judicials de Catalunya, existents actualment i 
cobrir sense dilacions les noves places necessàries per 
atendre els jutjats que van entrar en funcionament el dar-
rer dia de l’any de 2010.»
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Proposta de resolució sobre el desplega-
ment i la reserva pressupostària de la Llei 
2/2004, de millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 250-00122/09

Esmenes presentades
Reg. 10358 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10358)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1. Donar continuïtat a tos els programes de la Llei de 
millora de barris que s’ha resolt la seva participació en 
els fons de les anteriors convocatòries.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (2)

«2. Que en funció de la disponibilitat pressupostària 
d’aquest any es pugui donar compliment al que disposa 
en la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial, i es pugui establir la 
8a convocatòria anual, per a la presentació de projectes 
d’accés al fons.»

Addició de nous apartats

3 Esmena núm. 3
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (3)

«3. Donar les màximes facilitats als ajuntaments per a 
que, en el difícil context econòmic actual en el que les 
administracions disposen de menys ingressos i que s’ha 
vist limitada la capacitat d’endeutament dels ens locals, 
aquells que ho sol·licitin puguin prorrogar les actuacions 
previstes en els plans aprovats.»

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment i la reserva pressupostària de la Llei 
3/2009, de regularització i millora d’urbanit-
zacions amb dèficits urbanístics
Tram. 250-00121/09

Esmenes presentades
Reg. 10357 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10357)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1. Donar continuïtat a tos els programes de la Llei de 
regulació i millora d’urbanitzacions amb dèficits urba-
nístics que s’ha resolt la seva participació en els fons de 
les anteriors convocatòries.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (2)

«2. Que en funció de la disponibilitat pressupostària 
d’aquest any es pugui donar compliment al que disposa 
en la Llei de regulació i millora d’urbanitzacions amb dè-
ficits urbanístics que requereixen una atenció especial, i 
es pugui establir la convocatòria anual, per a la presen-
tació de projectes d’accés al fons.»

Addició de nous apartats

3 Esmena núm. 3
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (3)

«3. Donar les màximes facilitats als ajuntaments per a 
que, en el difícil context econòmic actual, en el que les 
administracions disposen de menys ingressos i que s’ha 
vist limitada la capacitat d’endeutament dels ens locals, 
aquells ajuntaments que ho sol·licitin puguin prorrogar 
les actuacions previstes en els projectes aprovats.»
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Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un projecte de llei de creació de cossos de 
funcionaris de l’Administració de justícia de-
pendents de la Generalitat
Tram. 250-00129/09

Esmenes presentades
Reg. 10332 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10332)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la necessària modificació de la Llei 
orgànica del Poder Judicial per tal de poder presentar 
un projecte de Llei de creació de cossos de funcionaris 
al servei de l’Administració de justícia dependents de la 
funció pública de la Generalitat.»

Proposta de resolució sobre la dotació 
d’equips multidisciplinaris als centres de 
menors
Tram. 250-00130/09

Esmenes presentades
Reg. 10333 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10333)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a:

Continuar dotant d’equips multidisciplinaris els centres 
educatius i els equips de medi obert, per tal que el ni-
vell d’exigència de l’execució de les mesures penals de 
menors compleixin amb la finalitat garantista que té el 
sistema de justícia de menors»

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a fer complir a l’Ajuntament de Marto-
rell la resolució del 12 de gener de 2010 de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i sobre l’execu-
ció de les obres de restauració de la llera del 
riu Anoia
Tram. 250-00127/09

Esmenes presentades
Reg. 9041, 10359 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9041)

Addició de nous apartats

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. Socialista (1)

«2. Constituir un grup de treball d’avaluació i segui-
ment de la intervenció a realitzar amb la participació 
dels grups municipals que integren l’Ajuntament de 
Martorell, així com les entitats ambientalistes i veïnals 
del municipi.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10359)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a continuar treballant en la valoració del pro-
jecte de restitució del medi presentat per l’Ajuntament de 
Martorell, mentre espera la decisió del jutjador sobre la 
petició de suspensió de la resolució sancionadora de 27 
de desembre de 2010, presentada per l’ajuntament.»
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Proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos destinats al torn d’ofici
Tram. 250-00133/09

Esmenes presentades
Reg. 10335 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10335)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a que ens 
els propers pressupostos de la Generalitat, continuï desti-
nant els recursos suficients per tal de garantir l’assistèn-
cia jurídica gratuïta a totes aquelles persones que reque-
reixen d’aquest servei.»

Proposta de resolució sobre l’increment de 
mitjans per als casos de violència masclista 
i sobre la creació de jutjats de violència so-
bre la dona a Tarragona i Figueres
Tram. 250-00134/09

Esmenes presentades
Reg. 10336 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10336)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (1)

«Continuar incrementant la dotació de recursos econò-
mics i humans per garantir l’assistència i resolució ràpi-
da, àgil i eficaç dels processos oberts en relació a faltes i 
delictes per violència de gènere, en funció de les disponi-
bilitats pressupostàries.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
G. P. de Convergència i Unió (2)

«Valorar la necessitat de creació dels jutjats de violència 
domèstica a Tarragona i Figueres, en funció de la modi-
ficació de normativa estatal en tramitació que preveu 
una nova estructura judicial amb una organització 
col·legiada.»

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment de l’article 108 de l’Estatut i sobre les 
indemnitzacions que perceben els jutges de 
pau
Tram. 250-00131/09

Esmenes presentades
Reg. 10334 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10334)

Lletra b

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«A proposar, en els propers pressupostos generals de 
l’Estat, la millora de les indemnitzacions que perceben 
els Jutges de Pau atenent les funcions que realitzen.»

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos destinats al torn d’ofici
Tram. 250-00133/09

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJ, del 13 d’abril de 2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10335)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a que ens 
els propers pressupostos de la Generalitat, continuï desti-
nant els recursos suficients per tal de garantir l’assistèn-
cia jurídica gratuïta a totes aquelles persones que reque-
reixen d’aquest servei.»
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Proposta de resolució sobre el suport als 
comitès d’empresa de Derbi, Valeo, Ficosa i 
Yamaha en les negociacions per a la defen-
sa del manteniment dels llocs de treball
Tram. 250-00141/09

Esmenes presentades
Reg. 10350 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 14.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10350)

Apartat 2, lletra a

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«a) Seguir les directrius del protocol d’actuacions en ma-
tèria de reestructuració empresarial previst a la mesura 
88 de l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana, convocant als agents socials i econòmics que 
hi participen.»

Apartat 2, lletra b

2 Esmena núm. 2
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (2)

«b) Analitzar amb la matriu de l’empresa i els repre-
sentants dels treballadors altres serveis o productes del 
grup Piaggio a escala internacional que siguin suscepti-
bles de ser prestats o produïts a Catalunya.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels recursos materials i personals a l’Esco-
la Pontons (Alt Penedès) i sobre l’ampliació 
de la plantilla del centre
Tram. 250-00142/09

Esmenes presentades
Reg. 9985 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 9985)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«[...] de Catalunya, recollint les peticions expressades per 
l’Ajuntament de Pontons, insta el [...]»

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nombre de metges forenses i sobre llur for-
mació
Tram. 250-00135/09

Esmenes presentades
Reg. 10337 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10337)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (1)

«Incrementar els metges forenses titulars en la mesura 
que les previsions de necessitats de l’Institut de Medicina 
Legal de Catalunya ho justifiquin i ho permetin les dispo-
nibilitats pressupostàries»

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de la part nova de l’Hospital 
de Sant Bernabé, de Berga
Tram. 250-00139/09

Esmenes presentades
Reg. 10342 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10342)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar, en el marc de l’elaboració dels pressu-
postos, la inclusió de l’equipament corresponent a l’am-
pliació de l’Hospital Sant Bernabé de Berga.»
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ragona, per tal d’estudiar la cessió d’ús temporal d’una 
part de les instal·lacions de la Ciutat de Repòs i de Va-
cances per a realitzar activitats socioculturals.»

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’un grup de treball interdepartamental amb 
representants del sector de l’automòbil i so-
bre la promoció d’un codi de bones pràcti-
ques
Tram. 250-00147/09

Esmenes presentades
Reg. 10352 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 14.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10352)

Apartat 3

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«L’apartat 3 passa a ser l’apartat 1

1. Vetllar a través del Govern central, que el projecte de 
Llei de Contractes de Distribució Comercial que han 
d’aprovar les Corts Generals, estableixi les condicions 
que han de fixar les relacions comercials a la cadena de 
valor de l’automoció, d’acord amb les requeriments de 
les autoritats de la competència i de les directives euro-
pees i promoure bones pràctiques entre els agents de la 
cadena de valor.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (2)

«2. Realitzar totes les reunions de treball necessàries per 
promoure els objectius del punt anterior.»

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’un grup de treball integrat per represen-
tants de la Generalitat, dels grups parla-
mentaris i de persones expertes per a ana-
litzar les propostes polítiques i jurídiques 
relatives a les actuacions arran de la sen-
tència del Tribunal Constitucional contrària 
a l’Estatut
Tram. 250-00143/09

Esmenes presentades
Reg. 10039 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 10039)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. Socialista (1)

D’un nou punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recupe-
rar el contingut de l’Estatut referendat per la ciutadania, 
tenint en compte les conclusions de l’informe d’experts 
elaborat a instància del M. H. president Montilla una ve-
gada coneguda la sentència de l’Estatut.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. Socialista (2)

«[...] i de persones expertes, per tal d’assolir l’objectiu 
esmentat al punt 1 de la present Proposta de resolució.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’acord de 25 de novembre de 2010 amb 
l’Ajuntament de Tarragona per a la cessió 
d’ús de les instal·lacions de la ciutat de re-
pòs i de vacances de Tarragona per a activi-
tats socioculturals
Tram. 250-00146/09

Esmenes presentades
Reg. 10351 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 14.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10351)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a reprendre converses amb l’Ajuntament de Tar-
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Proposta de resolució sobre els ajuts del 
Fons per a la protecció, la gestió i l’ordena-
ció del paisatge per al desplegament del Pla 
director de colònies industrials
Tram. 250-00151/09

Esmenes presentades
Reg. 10362 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10362)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1. Fer front als compromisos adquirits en l’anterior le-
gislatura en relació amb la línia d’ajuts del Fons per a la 
protecció, gestió i ordenació del paisatge per al desplega-
ment del Pla Director de Colònies Industrials.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (2)

«2. Fer les previsions corresponents en els pressupostos 
de la Generalitat per l’any 2011.»

Proposta de resolució sobre els plans direc-
tors urbanístics del sistema costaner
Tram. 250-00152/09

Esmenes presentades
Reg. 10363 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10363)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1. Fer front als compromisos adquirits en l’anterior le-
gislatura en relació amb la línia d’ajuts del Fons per a la 
protecció, gestió i ordenació del paisatge.»

Proposta de resolució sobre el sistema 
tramviari del Camp de Tarragona
Tram. 250-00149/09

Esmenes presentades
Reg. 10360 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10360)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a programar l’actuació del sistema 
tramviari del Camp de Tarragona a partir d’una anàlisi 
de la demanda i dels costos ambientals de la seva cons-
trucció, tot estudiant les possibles fases d’implantació de 
la infraestructura.»

Proposta de resolució sobre els ajuts del 
Fons per a la protecció, la gestió i l’ordena-
ció del paisatge per a la creació o restaura-
ció de vies arbrades
Tram. 250-00150/09

Esmenes presentades
Reg. 10361 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10361)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1. Fer front als compromisos adquirits en l’anterior le-
gislatura en relació amb la línia d’ajuts del Fons per a la 
protecció, gestió i ordenació del paisatge per a la creació 
o restauració de vies arbrades.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (2)

«2. Fer les previsions corresponents en el pressupost de 
la Generalitat per l’any 2011.»
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mateixa proporció que la limitació de velocitat a 80 
km/h, i que contribueixin amb eficàcia al compliment de 
la Directiva marc de qualitat de l’aire. En el cas de que 
no sigui possible posar en marxa de forma immediata les 
mesures compensatòries de l’eliminació de la «zona 80 
km/h», es restablirà el límit de velocitat esmentat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10365)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1. Redactar un nou Pla d’actuació de millora de la qua-
litat de l’aire, amb una trentena de mesures de xoc que 
haurien d’estar implementades i en servei en la seva tota-
litat l’any 2015 i que es centraran en eixos de treball con-
crets pel que fa al sector transport, industrial i generació 
elèctrica i domèstic i serveis.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (2)

«2. Posar en marxa la major part de les mesures que es 
prevegin en l’esmentat Pla abans, fins i tot, de la seva 
aprovació.»

Apartat 3

3 Esmena núm. 3
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (3)

«3. Executar totes les actuacions econòmica i tècnica-
ment viables en el termini límit de l’any 2015 per reduir la 
contaminació dels NOx.»

Apartat 4

Addició de nous apartats

4 Esmena núm. 4
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (4)

«5. Donar ressò de tots els informes tècnicament solvents 
i contrastats existents, inclosos aquells que van ser con-
tractats i amagats per l’anterior Govern.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (2)

«2. Fer les previsions corresponents en els pressupostos 
de la Generalitat de l’any 2011.»

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la coordinació dels serveis ferroviaris de 
les línies R4 i R7 a l’intercanviador de Mar-
torell
Tram. 250-00153/09

Esmenes presentades
Reg. 10364 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10364)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar, abans que acabi el mes de juny, 
una nova proposta d’horaris per a les línies de rodalia 
de Barcelona, que millorarà, entre d’altres, els temps de 
correspondència a l’intercanviador de Martorell.»

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a la reducció de la contaminació i el mi-
llorament de la mobilitat i la seguretat viària
Tram. 250-00154/09

Esmenes presentades
Reg. 9042, 10365 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9042)

Apartat 2

1 Esmena núm. 1
De supressió
G. P. Socialista (1)

«2. Posar en marxa de forma immediata les mesures 
compensatòries de l’eliminació de la «zona 80 km/h», 
que siguin efectives per reduir la contaminació, en la 
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Proposta de resolució sobre l’assignació 
d’un vehicle d’assistència mèdica d’inter-
venció ràpida a Ponts (Noguera)
Tram. 250-00163/09

Esmenes presentades
Reg. 10344 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10344)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir els recursos adients per a l’atenció 
a les emergències a l’àrea del municipi de Ponts (La No-
guera).»

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies de Renfe a Sant Vicenç de Cas-
tellet (Bages)
Tram. 250-00166/09

Esmenes presentades
Reg. 10367 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10367)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat que estudiï la 
viabilitat tècnica i econòmica de l’execució d’actuacions 
per a la millora de la integració urbana del corredor fer-
roviari d’Adif al seu pas pel nucli urbà de Sant Vicenç de 
Castellet (Bages).»

Proposta de resolució sobre els serveis de 
pediatria de l’equip d’atenció primària Ga-
tassa (Mataró 6), al CAP El Maresme, de Ma-
taró
Tram. 250-00156/09

Esmenes presentades
Reg. 10343 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10343)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir la qualitat assistencial i els terminis de 
visita adients en el servei de pediatria de l’equip d’aten-
ció primària Gatassa (Mataró-6), al CAP El Maresme de 
Mataró.»

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de l’eix viari entre Tàrrega, Balaguer i 
Alfarràs, a les carreteres C-53 i C-26
Tram. 250-00162/09

Esmenes presentades
Reg. 10366 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10366)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar la tramitació per tal de dur a terme 
les actuacions de condicionament i millora de l’eix viari 
Tàrrega-Balaguer-Alfarràs (C53 i C26), incloent el seu 
desdoblament i la posterior conversió en autovia.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 10080)

Apartat 2

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
G. P. Socialista (1)

«2. Assegurar que realitzarà els pagaments correspo-
nents a l’Ajuntament de Tarragona pel finançament de les 
obres encara que sigui de forma inicial.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou hospital a Tarragona
Tram. 250-00169/09

Esmenes presentades
Reg. 10081, 10346 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 10081)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incloure en la seva programació d’inversions 
la construcció d’un nou hospital de referència a la ciutat 
de Tarragona (Tarragonès), un cop garantides i calenda-
ritzades la continuïtat de les reformes de l’Hospital Joan 
XXIII, davant les mancances que pateixen els ciutadans 
en l’atenció sanitària.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10346)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar, en el marc de l’elaboració dels pres-
supostos, la inclusió del projecte d’un nou hospital a la 
ciutat de Tarragona.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les obres de construcció, reforma i millo-
ra dels hospitals públics
Tram. 250-00167/09

Esmenes presentades
Reg. 10345 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10345)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar, en el marc de l’elaboració dels pressu-
postos, la inclusió de les diferents inversions en equipa-
ments sanitaris.»

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les obres de construcció de l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 250-00168/09

Esmenes presentades
Reg. 10339, 10080 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10339)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

«1. Fer-se càrrec del finançament de l’Escola Oficial 
d’Idiomes de Tarragona quan les dotacions pressupostà-
ries de la Generalitat ho permetin.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP de Convergència i Unió (2)

De tot el text de l’apartat 2.
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Apartat 3

3 Esmena núm. 3
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (3)

«3. Que el Departament d’Ensenyament iniciï contactes 
per analitzar la viabilitat d’estendre aquest programa 
d’educació cultural a la resta de centres escolars de Ca-
talunya.»

Proposta de resolució de suport al dret 
d’autodeterminació del Sàhara Occidental i 
sobre la continuació de l’ajuda humanitària i 
la cooperació amb els campaments de refu-
giats a Tindouf
Tram. 250-00174/09

Esmenes presentades
Reg. 8871, 10328 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 8871)

Paràgraf primer

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialista (1)

«Insta el Govern de la Generalitat a garantir de manera 
escrupolosa el respecte dels drets humans i les llibertats 
de la població del Sàhara Occidental.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10328)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya:

Manifesta la seva preocupació per la situació de vulnera-
ció de drets humans que es viu en els territoris ocupats i 
que afecta particularment a la població sahrauí autòctona.

Reitera les diverses declaracions que s’han fet els darrers 
anys en pro del dret a l’autodeterminació del poble sah-
rauí, així com del compliment de la legalitat internacio-
nal i de les resolucions de les Nacions Unides, inclosa la 
celebració del referèndum.

Insta el Govern de la Generalitat a continuar l’ajuda hu-
manitària i la cooperació amb els campaments de refu-
giats de Tindouf en funció de la disponibilitat pressupos-
tària.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la Ciutat Judicial de Tarragona
Tram. 250-00170/09

Esmenes presentades
Reg. 10338 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10338)

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar l’inici de les obres que permetin te-
nir enllestida en aquesta legislatura, la construcció de la 
nova Ciutat Judicial de Tarragona, tot prioritzant l’inici 
de les obres i respectar el nom que inicialment es va do-
nar a aquests nous equipaments judicials»

Proposta de resolució sobre el programa 
«La sardana a l’escola»
Tram. 250-00173/09

Esmenes presentades
Reg. 10326 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 11.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10326)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP  de Convergència i Unió (1)

«1. Que el Govern, a través del Departament de Cultura, 
treballi conjuntament amb la Diputació de Girona, per 
establir un nou marc de col·laboració que possibiliti l’es-
tabilitat del programa La Sardana a l’Escola.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (2)

De tot el text de l’apartat 2.
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Proposta de resolució sobre l’augment de 
l’oferta dels serveis ferroviaris a la línia R2 
entre les estacions de Cubelles, Cunit, Se-
gur de Calafell i Calafell
Tram. 250-00177/09

Esmenes presentades
Reg. 8881, 9139, 10368 / Admissió a 
tràmit: Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
8881)

Apartat 3

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

«3. Incrementar, de forma urgent, els serveis ferroviaris 
nocturns entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona a par-
tir de les 23h, donant servei a les estacions de Calafell, 
Segur de Calafell, Cunit i Cubelles que, com a mínim, 
prevegi la prolongació de l’horari del servei ferroviari 
cap a Barcelona, una hora com a mínim, i cap a Tarra-
gona, que els darrers Rodalies a Sant Vicenç de Calders 
sobre les 23: 00 h. tinguin connexió amb algun Regional 
cap a Tarragona/Reus o Tarragona/Cambrils.»

Addició de nous apartats

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (2)

«4. Demanar al Departament de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat l’increment de Trens Regionals pro-
cedents i amb destinació Tortosa/ Reus/ Móra la Nova/ 
Lleida, amb parada a Cunit, per millorar les nostres co-
municacions amb el camp de Tarragona.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 9139)

Addició de nous apartats

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«4. Estudiar i negociar la integració de l’estació de Cu-
belles dins de la zona tarifària de Vilanova i la Geltrú.»

Proposta de resolució sobre el sistema 
d’accés a la universitat
Tram. 250-00175/09

Esmenes presentades
Reg. 10082, 10340 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 10082)

Apartat 2

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
G. P. Socialista

«2. Insta el Govern de la Generalitat, que en base a la 
seva competència compartida en la regulació del rè-
gim d’accés a les universitats, insti al Govern de l’Es-
tat a trobar una solució, a curt termini, que garanteixi la 
igualtat d’accés universitari als estudiants de cicle for-
matiu de grau superior i als de batxillerat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10340)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

De tot el text de la proposta

«El Parlament de Catalunya dóna suport a la política que 
està portant a terme el Govern de la Generalitat davant 
el Govern de l’Estat per tal de reclamar la recuperació 
del sistema de quotes de reserva de places per a l’accés 
a la universitat des de col·lectius  provinents de diferents 
sistemes educatius.»
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Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’equipaments museístics i culturals 
a Barcelona
Tram. 250-00179/09

Esmenes presentades
Reg. 10327 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 11.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10327)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP  de Convergència i Unió (1)

«1. Estudiar, en el marc d’elaboració dels pressupos-
tos, les possibilitats de compliment dels compromisos 
adquirits d’acord amb el protocol de col·laboració en-
tre la Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació 
i l’Ajuntament de Barcelona per a la posada en marxa 
d’equipaments museístics i culturals a la capital de Cata-
lunya signat el maig de 2009.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (2)

«2. Estudiar, en el marc d’elaboració dels pressupostos, 
la possibilitat d’establir un calendari i la previsió pres-
supostària per a la realització d’aquests compromisos.»

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de la depuradora d’aigües residuals i 
de la xarxa de col·lectors de la urbanització 
Mas de Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
Tram. 250-00184/09

Esmenes presentades
Reg. 10370 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10370)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a valorar l’execució de l’actuació de l’EDAR de 
Mas del Plata, juntament amb la resta d’actuacions pla-

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10368)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1. Estudiar l’oferta de serveis ferroviaris actual entre 
Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders, a la línia 
R2, en el tram que comunica aquestes estacions amb les 
de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell per tal de 
valorar la seva adequació als usos actuals.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (2)

«2. Estudiar la possibilitat d’implementar, en funció de 
la necessitat de la demanda d’usuaris i la disponibilitat 
pressupostària, un nou servei ferroviari diürn entre Sant 
Vicenç de Calders i Barcelona, amb sortida de la prime-
ra estació a partir de 2/4 de 6 del matí, que doni servei a 
les estacions de Calafell, Segur de Calafell, Cunit i Cu-
belles.»

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
dels ajuts relatius al planejament urbanístic 
iniciat el 2004
Tram. 250-00178/09

Esmenes presentades
Reg. 10369 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 12.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10369)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1. Fer front als compromisos adquirits en l’anterior le-
gislatura en relació amb la línia d’ajuts per a la redacció 
del planejament urbanístic iniciat l’any 2004.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (2)

«2. Fer les previsions corresponents en el pressupost de 
la Generalitat de l’any 2011.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
i l’ampliació dels ajuts per al pagament de 
lloguers i quotes hipotecàries de famílies en 
situació precària
Tram. 250-00216/09

Rectificació del text presentat
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7579 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.03.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, D’acord amb 
allò que preveu el Reglament de la Cambra, fa avinent la 
següent errada tècnica en el document amb número de 
registre 7379.

On diu: «Reclamar al Ministerio de Fomento que l’in-
crement [...]»

Ha de dir: «Reclamar al Ministerio de Fomento l’incre-
ment [...]»

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’acceptació 
preferent dels treballadors desocupats de 
SAS en els cursos de formació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a la fabricació 
del nou model Audi Q3
Tram. 250-00270/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 8480 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Oriol Amorós i March, 
portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

L’empresa SEAT i el Departament d‘Empresa i Ocupa-
ció han signat un acord per formar, a través del SOC, 
els treballadors que fabricaran el nou model Audi Q3 a 
Martorell. El conveni contempla la formació de 1.200 
persones en atur i la contractació d’almenys 700 tre-
balladors que s’incorporaran progressivament a partir 
d’aquesta primavera. La pròpia empresa SEAT preveu la 

nificades al Programa de Sanejament d’Aigües Residuals 
Urbanes, a partir del moment en què els seus ingressos 
estiguin garantits.»

Proposta de resolució sobre el projecte exe-
cutiu i l’inici de les obres del nou Hospital 
Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i 
sobre el seu lideratge com a campus de sa-
lut gironí
Tram. 250-00185/09

Esmenes presentades
Reg. 9984, 10347 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 9784)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«1. Mantenir el compromís del Departament de Salut de 
construir l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta i 
encarregar el projecte executiu aquest quadrimestre en-
guany 2011 per poder iniciar les obres el 2012.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10347)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1. Estudiar, en el marc de l’elaboració dels pressupos-
tos, la inclusió del projecte de nou Hospital Josep Trueta 
de Girona.»
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de viabilitat general per a l’aeroport 
de Lleida-Alguaire
Tram. 250-00301/09

Rectificació del text presentat
Reg. 8842 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 29.03.2011

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, comunica a la Mesa del Parlament que 
ha advertit l’errada següent en la proposta de resolució 
sobre l’impuls a l’aeroport de Lleida-Alguaire (tram. 
250-00301/09), presentada 25/03/2011 i amb número de 
registre 8832.

On diu: 

«– Portar a terme, de manera immediata, els treballs ne-
cessaris per a incrementar el nombre de companyies aè-
ries que operen a l’aeroport de Lleida-Alguaire i ampliar 
el nombre de destinacions des d’aquest aeroport »

Ha de dir: 

«– Portar a terme, de manera immediata, els treballs ne-
cessaris per a incrementar el nombre de companyies aè-
ries que operen a l’aeroport de Lleida-Alguaire i ampliar 
el nombre de destinacions des d’aquest aeroport tant pel 
que fa a línies regulars com a touroperadors»

Palau del Parlament, 25 de març de 2011

Carmel Mòdol i Bresolí Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’estudi infor-
matiu i de viabilitat del projecte de tramvia 
de Girona a Olot
Tram. 250-00329/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 9429 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent, sobre el projecte de tren 
tramvia de Girona a Olot, per tal que sigui substanciada 
davant la Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 
2006-2026 va incloure en l’apartat de noves propostes 

possibilitat de contractar en el futur a més persones que 
superin el programa de formació segons la necessitat de 
producció de la companyia.

El SOC mitjançant la xarxa d’oficines de treball, s’encar-
regarà de pre seleccionar a les persones interessades en 
l’oferta i als demandants de feina que s’ajustin al perfil 
requerit per SEAT.

L’empresa SAS, subministradora de SEAT, l’any 2010 
va presentar un expedient de tancament del seu centre 
de Martorell a causa principalment de la decisió de la 
companyia d’automòbils SEAT de mantenir un únic pro-
veïdor i donar per acabat el contracte de proveïment que 
mantenia amb SAS.

L’empresa SAS subministrava peces per fabricació dels 
models Leon i Altea i Peguform ho feia per a la resta de 
gammes de cotxes. La competència entre aquestes dues 
empreses per subministrar el taulell del Audi Q3 a la fa-
brica de SEAT i el decantament cap a aquesta segona va 
ser el principal motiu del tancament de SAS al conside-
rar l’empresa la falta de viabilitat a llarg termini.

L’empresa beneficiària d’aquest canvi de proveïdors va 
ser l’empresa Peguform que treballa dins de SEAT ex-
clusivament per aquesta empresa. Aquesta es fa oferir a 
absorbir un centenar de treballadors.

Durant el període de negociació del procés de tancament 
es va arribar a un acord de recol·locació d’una part dels 
treballadors afectats pel tancament de SAS. Malgrat 
això uns 38 treballadors per diferents causes van quedar 
sense feina.

Ara fruit de la posada em marxa del nou model i de la 
necessitat d’augmentar la plantilla de l’empresa SEAT 
per a la seva fabricació es un moment per acabar de recol-
locar els treballadors de l’antiga SAS que encara resten 
a l’atur.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a tenir en compte a l’hora d’acceptar candidats 
per als cursos de formació, que realitzarà el SOC, per 
a la fabricació del nou model del Audi Q3, la necessitat 
de recol·locació de manera preferent dels treballadors de 
l’antiga empresa SAS que encara resten a l’atur.

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC

N. de la R.: Aquest text anul·la el publicat en el BOPC 47, 
del 4 d’abril de 2011 a la pàg. 31.
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– A donar compliment al calendari previst d’inversions 
i reprendre l’execució de les obres de la variant d’Olot 
entre les carreteres C-152 i N-260.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la generalitza-
ció del sistema de finançament de la presta-
ció dels serveis sanitaris amb base territori-
al i capitativa
Tram. 250-00331/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9435 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El sector salut es un sector econòmic que genera un gran 
valor afegit, intensiu en ma d’obra altament qualificada i 
amb una alta capacitat d’impacte i influencia sobre altres 
sectors econòmics, es líder en investigació i innovació, 
sent tant o mes valuós pel rellançament econòmic del 
país, que altres sectors considerats estratègics. Es neces-
sari buscar las necessàries complicitats per aconseguir 
que un dels millors sistemes sanitaris del mon no sigui 
qüestionat.

Tenim un bon actiu pel que fa al sistema de salut, i ja 
és disposa, dels instruments de planificació estratègica 
i operativa per mantenir-lo correctament, i avaluant els 
seus resultats de forma periòdica.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a, en el període d’elaboració dels Pressupostos 2011, 
generalitzar el sistema de finançament de la prestació 
dels serveis sanitaris amb base territorial i capitativa, tot 
fent ús en plenes condicions de transparència, dels indi-
cadors d’eficiència i qualitat de la Central de Resultats, i 
sempre comptant amb els Governs Territorials de Salut 
per tal de mantenir la qualitat i l’equitat territorials.

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

de la xarxa viària un seguit de propostes per a la creació 
d’una nova xarxa tramviària.

Es Pla preveu la elaboració d’un estudi de viabilitat que 
s’efectuarà per a cadascun dels corredors de tramvia pre-
vistos.

Un d’aquests corredors previstos és el tren tramvia d’Olot 
a Girona, una solució per a les comunicacions entres les 
dues ciutats i els seus territoris.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

– A adquirir el compromís d’estudiar i presentar el més 
aviat possible l’estudi informatiu i de viabilitat del pro-
jecte de tren tramvia de Girona a Olot previst en el Pla 
d’infraestructures del transport de Catalunya 2006-2016.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de construcció de la variant d’Olot 
entre la carretera C-152 i la N-260
Tram. 250-00330/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 9430 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent, sobre la variant 
d’Olot, per tal que sigui substanciada davant la Territori 
i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Generalitat va incloure dins el Pla Econòmic i Fi-
nancer de Gisa per al període 2010-2015 la previsió 
econòmica per a la construcció d’infraestructures i equi-
paments en el qual estava inclosa la variant d’Olot i les 
Preses, que ha d’enllaçar les carreteres C-152 i N-260.

El Govern català estaria en condicions d’executar la seva 
part d’aquesta obra, reiteradament reclamada pel territo-
ri per a solucionar problemes de mobilitat i de desenvo-
lupament.

La previsió era iniciar les obres a principis de l’any 2011, 
cosa que no s’ha fet.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 
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Proposta de resolució sobre la consensu-
ació amb els agents socials de l’àmbit de 
la salut dels escenaris econòmics i pres-
supostaris fins al 2014 en l’elaboració dels 
pressupostos del 2011
Tram. 250-00333/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9437 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El sector salut es un sector econòmic que genera un gran 
valor afegit, intensiu en ma d’obra altament qualificada i 
amb una alta capacitat d’impacte i influencia sobre altres 
sectors econòmics, es líder en investigació i innovació, 
sent tant o mes valuós pel rellançament econòmic del 
país, que altres sectors considerats estratègics. Es neces-
sari buscar las necessàries complicitats per aconseguir 
que un dels millors sistemes sanitaris del mon no sigui 
qüestionat.

Tenim un bon actiu pel que fa al sistema de salut, i ja 
és disposa, dels instruments de planificació estratègica 
i operativa per mantenir-lo correctament, i avaluant els 
seus resultats de forma periòdica.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a, en el període d’elaboració dels Pressupostos 
2011, consensuar amb els agents socials de l’àmbit de 
la salut (associacions d’usuaris, sindicats, ajuntaments, 
associacions de proveïdors, Institut Català de la Salut, el 
Consell de la professió mèdica, el Consell de la professió 
infermera) els escenaris econòmics i pressupostaris amb 
horitzó temporal 2014, i presentar-los a la Comissió de 
Salut del Parlament.

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del calendari d’inversions en l’àmbit de la 
salut d’acord amb el Pla d’estructures i in-
versions 2004-2012
Tram. 250-00332/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9436 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El sector salut es un sector econòmic que genera un gran 
valor afegit, intensiu en ma d’obra altament qualificada i 
amb una alta capacitat d’impacte i influencia sobre altres 
sectors econòmics, es líder en investigació i innovació, 
sent tant o mes valuós pel rellançament econòmic del 
país, que altres sectors considerats estratègics. Es neces-
sari buscar las necessàries complicitats per aconseguir 
que un dels millors sistemes sanitaris del mon no sigui 
qüestionat.

Tenim un bon actiu pel que fa al sistema de salut, i ja 
és disposa, dels instruments de planificació estratègica 
i operativa per mantenir-lo correctament, i avaluant els 
seus resultats de forma periòdica.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a, en el període d’elaboració dels Pressupostos 2011, 
garantir, en un entorn de transparència i cooperació amb 
els ajuntaments i entitats municipalistes, el calendari 
d’inversions pels propers quatre anys, en els termes del 
Pla d’Estructures i Inversions 2004-2012, que incorpori 
un Pla de reformes i manteniment dels centres actuals, 
prioritzant les obres més necessàries donada la situació 
de crisi econòmica.

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC
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dent del Ter, incorporant nous membres que representin 
els interessos de la conca cedent des del Pasteral fins al 
Baix Ter.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el retorn pro-
gressiu del cabal d’aigua del Ter a les co-
marques gironines
Tram. 250-00335/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 9454 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Fruit de la regulació del cabal del Ter mitjançant embas-
saments i la transferència constant d’aigua cap a altres 
conques internes catalanes, aquest riu pateix unes condi-
cions ecològiques precàries.

El repartiment dels seus cabals és establert per una llei 
específica, de l’època pre-democràtica (l’any 1959) que 
avançant-se al seu temps ja establia un cabal ecològic 
mínim del riu de 3 metres cúbics per segon. Més tard el 
recent Pla sectorial de Cabals de Manteniment establia 
llindars més exigents, però ni una ni altra norma, malau-
radament, acostumen a acomplir-se.

De fet, durant els últims 12 anys, s’ha transvasat de 
mitjana tres quartes parts del cabal d’aquest riu cap a 
l’àrea urbana de Barcelona, amb greus efectes sobre la 
quantitat i la qualitat de l’aigua que quedava per a les 
comarques gironines, des de la presa del Pasteral fins 
a la desembocadura del Ter a l’Estartit. No estem par-
lant només d’afectacions sobre els que haurien de poder 
utilitzar, legítimament, aquesta aigua, estem posant a la 
llum que tots els ecosistemes d’aquest riu, en sentit am-
pli, estan greument perjudicats per un transvasament tan 
abusiu com silenciat.

Aquesta situació es va agreujar durant la sequera de l’any 
2008, moment en el qual la societat gironina va denun-
ciar més que mai la greu situació i va mobilitzar-se per 
aconseguir un compromís per al retorn del cabal del Ter 
al territori. El dèficit hídric induït que pateixen les co-
marques gironines, no ha canviat gaire, ni sembla que hi 
hagi plans per poder dur a terme el compromís fixat per 

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels estatuts de l’ens d’abastament d’aigua 
Aigües Ter Llobregat per a la inclusió en el 
Consell d’Administració de representants de 
la conca del Ter
Tram. 250-00334/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 9453 i 9945 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, i Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’empresa pública Aigües Ter Llobregat és la responsa-
ble de la planificació i explotació de la xarxa d’abasta-
ment d’aigua a l’àrea de Barcelona i del transvasament 
del Ter a aquesta àrea.

Els òrgans de govern de l’empresa incorporen represen-
tants de la Generalitat i dels ens locals amb interessos 
en el sistema, entenent per «interessats» els ens locals 
destinataris de l’abastament d’aigua.

Entenem, però, que hi ha uns altres ens locals i un al-
tre territori amb «interessos» sobre el sistema i que no 
són altres que els municipis, els ens locals i la població 
directament afectada per l’existència del transvasament 
d’aigua del Ter a l’àrea de Barcelona.

La problemàtica derivada de l’incompliment dels cabals 
mínims a la llera del Ter, les situacions d’emergència 
derivades de sequeres que hem viscut, el seguiment i 
control dels compromisos assolits per a solucionar els 
dèficits hídrics de les comarques gironines derivats del 
transvasament [...] són qüestions d’interès vital per a les 
comarques gironines.

Per aquests motius cal que aquest territori i els seus 
ens estiguin representats en tots aquells organismes on 
es prenguin decisions que afectin la conca del Ter i un 
d’aquests espais és, precisament, l’empresa Aigües Ter 
Llobregat, usuària i responsable de l’aigua transvasada.

Cal incloure la representació del Baix Ter en el Consell 
d’Administració d’Aigües Ter Llobregat, de manera que 
hi hagi representació directa de les conques cedent i re-
ceptora i que la primera pugui tenir capacitat de decisió 
directa en el màxim òrgan de govern de l’empresa.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

– Modificar els estatuts de l’Ens d’Abastament d’Aigua -  
Aigües Ter Llobregat, per a incloure en el Consell d’Ad-
ministració de l’empresa representació de la conca ce-
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en l’àmbit particular i a més ja es van congelar el gener 
del 2010 i s’estan produint retards cada vegada més im-
portants en els pagaments.

D’altra banda, en els actes de commemoració del 25è 
aniversari de la creació del SOJ i dels serveis de Justícia 
Gratuïta, tots els representants de les forces polítiques 
presents al Parlament, i en especial les que ara formen 
el govern, es van comprometre públicament, en el Col-
legi d’advocats de Barcelona i en d’altres actes i en al-
tres actes i debats, a mantenir i millorar els recursos per 
aquests serveis i en especial la retribució dels advocats i 
advocadesses del Torn d’Ofici, i així figura en els respec-
tius programes electorals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Mantenir, i en la mesura del possible, a millorar en 
l’exercici 2011 les retribucions als lletrats i lletrades del 
Torn d’Ofici i l’aportació al manteniment dels Serveis de 
Justícia Gratuïta i d’Orientació Jurídica que presten els 
Col·legis d’Advocats de Catalunya.

2. Accelerar el pagament de les aportacions acordades 
per no perjudicar els lletrats i les lletrades.

3. Deixar sense efecte les retallades anunciades pel go-
vern.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
preservació dels corredors ecològics i bio-
lògics de Tarragona en l’informe definitiu del 
Pla d’ordenació urbanística municipal
Tram. 250-00337/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9456 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent sobre la necessitat 
d’adaptar l’ordenació de diversos àmbits de sòl urbanit-
zable delimitat del pla d’ordenació urbana municipal de 
la ciutat de Tarragona per respectar els corredors ecolò-
gics existents, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

l’anterior govern de reduir a la meitat l’aigua transvasada 
per a l’any 2015.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat: 

1. A mantenir i donar compliment als compromisos as-
solits per al retorn progressiu del cabal d’aigua a la llera 
del Ter en les comarques gironines.

2. A presentar el calendari, les dades i els mitjans pels 
quals es farà efectiu d’aquest retorn progressiu, així com 
la seva revisió anual, amb la finalitat de fixar els parà-
metres de les quantitats de cabals que s’han de retornar i 
fer el seguiment periòdic fins assolir l’objectiu fixat per 
a l’any 2015.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis i el millorament de les retribuci-
ons dels lletrats del torn d’ofici
Tram. 250-00336/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9455 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
sobre el manteniment de les retribucions al torn d’ofici 
i al manteniment dels serveis de justícia gratuïta i d’ori-
entació jurídica, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Justícia.

Exposició de motius

Recentment s’ha fet públic que la Conselleria de Justícia 
es proposa reduir en un 4% les retribucions als lletrats i 
lletrades del Torn d’Ofici i en un 5% l’aportació al mante-
niment dels Serveis de Justícia Gratuïta i d’Orientació Ju-
rídica que presten els Col·legis d’Advocats de Catalunya.

El Consell de l’Advocacia Catalana ha rebutjat aquesta 
proposta per considerar que les mesures per assolir una 
major eficiència passen per evitar al màxim la judicia-
lització dels conflictes amb la potenciació de mesures 
alternatives com la mediació i reforçar els mecanismes 
de control dels ciutadans en l’accés a la justícia gratuïta, 
però en cap cas no s’haurien de reduir les retribucions 
que reben els advocats i advocadesses del torn d’ofici 
doncs aquestes ja estan molt per dessota del que es cobra 
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) i 
sobre la convocatòria del Govern Territorial 
de Salut del Baix Llobregat Litoral amb rela-
ció als projectes en aquest territori
Tram. 250-00338/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9489 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Eva Granados Galiano, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’Hospital de Viladecans dóna servei a les poblacions de 
Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues i Sant Climent 
- i en el cas d’oftalmologia també a Sant Boi i la resta de 
la seva àrea sanitària–, i des de l’obertura de l’Hospital 
el 1984, el nombre d’habitants d’aquests municipis s’ha 
més que doblat, fins a arribar a als 180.000 habitants ac-
tuals.

Degut al dèficit d’inversió acumulat al llarg dels anys, 
aquest hospital pateix un col·lapse en l’atenció sanitària i 
té el trist honor de comptar amb les llistes d’espera més 
llargues de Catalunya.

En les diferents sessions plenàries dels ajuntaments on 
dóna servei l’hospital de Viladecans s’ha pres acords 
que posaven de manifest la reiterada reclamació d’asso-
ciacions de veïns, el conjunt de partits polítics amb re-
presentació als ajuntaments i el mateix equip mèdic de 
l’Hospital, de la necessària reforma en profunditat de 
l’equipament sanitari.

El Pla Sanitari del Baix Llobregat 2004-2014, impulsat 
pel Departament de Salut per donar resposta a les neces-
sitats del Baix Llobregat, preveu l’ampliació, reforma i 
millora de l’Hospital de Viladecans.

El juliol de 2008 l’Ajuntament de Viladecans i el Depar-
tament de Salut signaven un conveni que preveia, entre 
altres compromisos, promoure les obres d’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans en els terrenys limítrofs al cen-
tre, a través del Servei Català de Salut.

Com és sabut, el projecte d’ampliació està ja en fase final 
d’elaboració, s’ha explicat als veïns i als professionals i 
el Govern ja disposa dels terrenys per poder construir 
l’ampliació de l’hospital.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

Exposició de motius

En aquests moments el projecte de POUM de la ciutat de 
Tarragona, aprovat provisionalment per l’Ajuntament de 
dita ciutat, està sent examinat pel Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat del Govern català per a la seva apro-
vació definitiva que correspon a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme del Camp de Tarragona.

En relació a les previsions de diversos sectors de sòl ur-
banitzable delimitat, dins d’aquest POUM, un conjunt 
d’entitats cíviques, ecologistes i polítiques de Tarragona 
i del Camp de Tarragona han fet arribar al Departament 
de Territori i Sostenibilitat un seguit de suggeriments i 
d’aportacions –molt documentades– que ja es van for-
mular davant l’Ajuntament de Tarragona en el tràmit 
d’informació pública del POUM, sobre la important obs-
trucció que suposaria el PPU-40 per al corredor biològic 
de la riera del Catllar, cordó umbilical de la Platja Llarga 
amb l’Anella Verda, així com els Plans Urbanístics PPU-
42 i PPU-43 al corredor biològic del Torrent de la Móra, 
a l’alçada de Mas d’en Sorder, comprometent-se la funció 
de connexió faunística de l’Anella Verda de Tarragona; 
també es suggeria que es condicioni el planejament del 
PPU-41 (Terres Cavades) amb una solució que respecti 
en tot el possible, la fèrtil plana de Terres Cavades, com-
pletant l’Anella Verda del terme municipal de Tarragona.

El govern de la Generalitat té pràcticament completats, 
des de la legislatura anterior, els treballs de delimitació 
i protecció dels corredors ecològics i biològics arreu de 
Catalunya, i també a l’àrea de les comarques tarragoni-
nes i en concret al Camp de Tarragona, així com la pro-
posta del corresponent Planejament Territorial especial 
que ha d’incloure les mesures per la seva delimitació, 
protecció i corresponent incorporació al planejament ur-
banístic en tràmit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a: 

Que en el tràmit d’informe i aprovació definitiva del 
POUM de la ciutat de Tarragona, actualment pendent 
davant la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de 
Tarragona, incorpori les determinacions i condicionants 
necessaris per preservar els corredors ecològics i biolò-
gics que permetin una millor i més efectiva funcionalitat 
de l’anomenada Anella Verda de Tarragona, en concret 
en els sectors de sòl urbanitzable delimitat PPU-40 per 
al corredor biològic de la riera del Catllar, així com els 
Plans Urbanístics PPU-42 i PPU-43 pel que fa al corre-
dor biològic del Torrent de la Móra, a l’alçada de Mas 
d’en Sorder i que es condicioni el planejament del PPU-
41 (Terres Cavades) amb una solució a que respecti la 
fèrtil plana de Terres Cavades.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Hor-
tènsia Grau Juan, diputada del GP d’ICV-EUiA; Salva-
dor Millà Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA
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de Vandellós II, per tal d’incorporar, si s’escau, les me-
sures derivades de les lliçons apreses dels recents acci-
dents nuclears a les centrals nuclears japoneses.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2011

Jordi Turull i Negre Ramon Espadaler i Parcerisas
Portaveu del GP de CiU Portaveu adjunt del GP de CiU

Proposta de resolució sobre la revisió pel 
Consell de Seguretat Nuclear de les condi-
cions de l’autorització d’explotació de les 
centrals nuclears Ascó I i Ascó II
Tram. 250-00340/09

Presentació
Portaveu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Reg. 9491 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, Ramon Espadaler i Parcerisas, portaveu adjunt 
del GP de Convergència i Unió, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

El proppassat 11 de març d’enguany es varen produir 
diversos accidents nuclears al Japó com a conseqüència 
del terratrèmol i sobretot del tsunami posterior que va 
patir aquest Estat. Atesos aquests accidents, així com el 
desenvolupament posterior de les corresponents emer-
gències nuclears i la resposta dels sistemes de seguretat 
de les centrals nuclears que han patit aquests accidents, 
i atès també que la renovació de l’autorització de les 
centrals nuclears Ascó I i Ascó II finalitza el proper dos 
d’octubre,

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar 
al Consell de Seguretat Nuclear que les condicions de 
la propera renovació de l’autorització d’explotació de les 
Centrals Nuclears Ascó I i Ascó II incorporin les mesu-
res derivades de les lliçons apreses dels recents accidents 
nuclears a les centrals nuclears japoneses.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2011

Jordi Turull i Negre Ramon Espadaler i Parcerisas
Portaveu del GP de CiU Portaveu adjunt del GP de CiU

1. Mantenir els compromisos adquirits amb els ajunta-
ments afectats en relació a l’ampliació de l’hospital de 
Viladecans.

2. Executar les actuacions previstes per a la realització 
de les obres de l’Hospital de Viladecans, amb caràcter 
prioritari i en el termini més breu possible, i a tal fi in-
cloure en els pressupostos 2011 la redacció del projecte 
executiu per tal de que les obres es puguin iniciar d’acord 
amb les previsions, l’any 2012.

3. Convocar amb caràcter d’urgència el Govern Territo-
rial de Salut del Baix Llobregat Litoral per tal de tractar 
la situació i el futur dels projectes que el Departament de 
Salut té al territori.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP Grup Parlamentari Socia-
lista; Eva Granados Galiano, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la revisió pel 
Consell de Seguretat Nuclear de les con-
dicions de l’autorització d’explotació de la 
central nuclear de Vandellòs II
Tram. 250-00339/09

Presentació
Portaveu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 9490 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, Ramon Espadaler i Parcerisas, portaveu adjunt 
del GP de Convergència i Unió, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

El proppassat 11 de març d’enguany es varen produir di-
versos accidents nuclears al Japó com a conseqüència del 
terratrèmol i sobretot del tsunami posterior que va patir 
aquest Estat. Atesos aquests accidents, així com el des-
envolupament posterior de les corresponents emergènci-
es nuclears i la resposta dels sistemes de seguretat de les 
centrals nuclears que han patit aquests accidents.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar al 
Consell de Seguretat Nuclear que es revisin les condici-
ons de l’autorització d’explotació de la Central Nuclear 
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Les previsions de futur plantegen que, a partir del curs 
2011-2012, l’Escola Sant Jaume de Sant Jaume d’En-
veja consolidarà dues línies d’educació primària a tots 
els cursos; a aquesta xifra s’hi hauria d’afegir l’alumnat 
d’educació primària de l’Escola Setze de Febrer. Per 
tant, tant l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja com les 
famílies creuen que ja ha arribat el moment de plantejar 
seriosament al Departament d’Educació de la Generali-
tat de Catalunya la construcció d’un institut escola a Sant 
Jaume d’Enveja, que es podria ubicar a la mateixa zona 
escolar que ja disposa d’espai suficient. Aquesta inversió 
es veuria compensada, en un futur, en l’estalvi que com-
portaria al Departament el fet que no li caldria atendre 
despeses en transport i menjador.

El Ple municipal de Sant Jaume d’Enveja va acordar per 
unanimitat el dia 29 de març de 2010 sol·licitar formal-
ment al Departament d’Educació la construcció al mu-
nicipi d’un institut escola que cobrís l’alumnat dels 3 als 
16 anys.

Els instituts escola permeten que l’alumnat pugui cur-
sar en un mateix centre l’educació primària i l’educació 
secundària obligatòria, atenent a les demandes famili-
ars perquè els fills i filles completin l’educació obliga-
tòria sense haver de canviar de centre, oferint més ga-
ranties d’èxit educatiu de l’alumnat mantenint un únic 
projecte educatiu de centre. El model d’institut escola 
aporta una millora de la coherència pedagògica entre 
primària i secundària, un enriquiment dels equips do-
cents i un seguiment més continuat del treball amb les 
famílies, a més d’una optimització dels recursos en mu-
nicipis mitjans.

El 3 de desembre de 2010 la directora en funcions dels 
Serveis Territorials d’Educació de les Terres de l’Ebre 
va presentar la constitució dels quatre nous instituts es-
cola que entrarien en funcionament en el curs 2011-2012 
a les Terres de l’Ebre, entre els quals el de Sant Jaume 
d’Enveja.

Coincidint amb l’imminent obertura de la preinscripció 
per al curs 2011-2012, el Departament d’Ensenyament 
ha comunicat a l’Ajuntament que no hi haurà institut 
escola malgrat el compromís adquirit per la Generali-
tat, amb el corresponent desconcert de les famílies i de 
l’Ajuntament, que consideren que és un greuge compa-
ratiu respecte les famílies que viuen a l’entorn de les 
grans ciutats que tenen una oferta més àmplia i més a 
l’abast.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a què en cas que l’Institut Escola de Sant Jaume 
d’Enveja no es faci, l’IES de referència sigui el de Delte-
bre i que atès que són alumnes transportats es garanteixi 
el servei de menjador.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la designació 
de l’Institut de Deltebre (Baix Ebre) com a 
centre de referència en cas de no cons-
truir-se l’institut escola de Sant Jaume d’En-
veja (Montsià) i sobre el garantiment del ser-
vei de menjador
Tram. 250-00341/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9495 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

Actualment l’alumnat del municipi de Sant Jaume d’En-
veja, tant el de l’Escola Sant Jaume, de Sant Jaume d’En-
veja, com el de l’Escola Setze de Febrer, dels Muntells, 
té com a institut de referència per a realitzar l’educació 
secundària obligatòria (ESO), l’Institut Ramon Beren-
guer IV d’Amposta, i han de desplaçar-s’hi cada dia fent 
els 12 quilòmetres d’anada i de tornada.

Es té constància que l’esmentat Institut Ramon Beren-
guer IV té problemes de capacitat per a acollir l’alum-
nat de tots els tipus d’ensenyaments que acull: ESO, 
batxillerat, cicles formatius de Formació Professional, 
Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i 
l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

Les famílies de l’alumnat d’ESO del municipi de Sant 
Jaume d’Enveja sempre han viscut com un problema el 
fet que els seus fills i filles hagin de desplaçar-se fora del 
seu municipi durant tota la jornada lectiva, i més tenint 
en compte l’edat d’aquest alumnat.

La construcció del pont sobre el riu Ebre, entre Sant 
Jaume d’Enveja, al Montsià, i Deltebre, al Baix Ebre, 
pot provocar uns nous plantejaments, tant a famílies i 
alumnat com al Departament d’Educació, pel que fa a 
l’institut de referència de l’alumnat d’aquest municipi. 
Moltes famílies prefereixen que els seus fills/es estu-
diïn a l’Institut de Deltebre, però com que aquest insti-
tut no compta, a hores d’ara, amb un menjador escolar, 
aquestes famílies s’han de plantejar la possibilitat que 
els seus fills/es tornin a dinar a casa. El canvi de l’ins-
titut de referència li podria suposar, al Departament 
d’Educació, un estalvi important en transport, però tot 
i això, aquest Departament sí que hauria de fer inversió 
per a dotar aquest centre del servei de menjador ade-
quat per a atendre 

l’alumnat transportat i, a més, fer-se càrrec de la despesa 
del menjador escolar d’aquest alumnat.
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Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa del servei de trens de rodalia del 
Camp de Tarragona
Tram. 250-00343/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 9572 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alícia Alegret i 
Martí, diputada, Rafael Luna Vivas, diputat, Juan Ber-
tomeu Bertomeu, diputat, Josep Llobet Navarro, diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La creació d’un àrea de rodalies al Camp de Tarragona 
està contemplada en diversos instruments de planeja-
ment tant territorial com sectorial. Tan el Pla Territorial 
del Camp de Tarragona com el Pla d’Infraestructures de 
Transport de Catalunya (PITC) com el Pla de Transport 
de Viatgers de Catalunya preveuen la creació de l’àrea de 
rodalies de Tarragona.

El Camp de Tarragona concentra una gran quantitat de 
població, amb ciutats com Tarragona i Reus que superen 
els 100.000 habitants, però amb altres localitats, de ta-
many mitjà com Cambrils (32.000), El Vendrell (36.000), 
Valls (25.000), Vila-seca (21.000), Salou (27.000) o Ca-
lafell (25.000) i moltes altres localitats entre els 5.000 i 
els 20.000 habitants.

Els ferrocarril en aquesta zona funciona com servei de 
trens regionals, amb una qualitat del servei inferior que 
els servei de rodalies en quant a freqüències.

Per tal que aquest servei pugui entrar en funcionament, 
cal disposar d’unitats per prestar aquest servei. L’empre-
sa RENFE disposa d’unitats 440R a l’estació de Sant Vi-
cenç de Calders sense servei que ja tenen la configuració 
de rodalies amb seients especials, megafonia i pantalles 
informatives. Aquestes unitats, tot i tenir una mecànica 
excel·lent, han quedat en desús per la incorporació de les 
unitats CIVIA i la seva posada a punt no seria costo-
sa i es podria fer en els tallers de Vilanova i la Geltrú. 
D’aquesta manera, es podria posar en funcionament rà-
pidament el servei de rodalies del Camp de Tarragona a 
l’espera d’incorporar noves unitats més actuals.

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 Genera-
litat a posar en funcionament l’àrea de rodalies del Camp 
de Tarragona, tot reclamant la cessió per part de RENFE 

Proposta de resolució sobre l’actuació de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball 
davant Yamaha per a vetllar pels drets dels 
treballadors en llurs reivindicacions
Tram. 250-00342/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9562 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jaume Collboni i Cua-
drado, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Fa setmanes es va fer pública la intenció de l’empresa 
Yamaha de tancar la seva planta de producció a Palau-
solità i Plegamans, deixant a 400 treballadores i treballa-
dores al carrer, amb la intenció de traslladar la producció 
a la planta francesa de l’empresa, sense que aparentment 
existeixi una avantatge competitiva entre les dues plan-
tes que justifiqui mínimament la decisió.

Davant la inactivitat manifestada pel Govern a l’hora 
de gestionar els interessos dels treballadors i treballa-
dores de la planta i els interessos econòmics del país, 
aquests s’han vist obligats a demanar explicacions a 
la direcció de l’empresa pel seu compte, a través dels 
seus representants, amb l’objectiu d’aconseguir la con-
tinuïtat de la producció i el manteniment dels llocs de 
treballs o els plans econòmics i socials alternatius que 
són preceptius perquè l’administració pogués autoritzar 
el tancament.

En aquest procés els representants dels treballadors han 
denunciat presumptes pressions i altres tipus d’obstruc-
cions per part de la direcció de l’empresa a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a actuar, a través de l’Agència Catalana de la Ins-
pecció de Treball, en la seva qualitat d’autoritat laboral, 
davant l’empresa Yamaha, per tal de vetllar perquè no es 
produeixi cap vulneració dels drets dels treballadors en 
el decurs de les seves legitimes reivindicacions pel man-
teniment de la producció i dels llocs de treball de l’em-
presa a Catalunya i per l’exigència de plans econòmics i 
socials alternatius a l’eventual tancament.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jaume Collboni i Cuadrado
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar els estudis i treballs per a la construcció 
de l’Eix Viari Reus-Constantí-Sant Salvador– Perafort, 
previst en el Pla territorial del Camp de Tarragona per tal 
de comunicar la ciutat de Reus (Baix Camp) amb l’ae-
roport, Constantí, els polígons industrials i l’estació de 
l’AVE de Perafort (Tarragonès).

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Alícia Alegret i Martí, diputada del GP del PPC; Rafa-
el Luna Vivas, diputat del GP del PPC; Juan Bertomeu 
Bertomeu, diputat del GP del PPC; Josep Llobet Navar-
ro, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el compliment 
del programa de planejament territorial i del 
Pla director urbanístic del Pallars Sobirà
Tram. 250-00345/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 9579 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Durant 25 d’anys d’autogovern Catalunya no havia sabut 
donar resposta d’una manera global i coherent a les qües-
tions cabdals en matèria de planificació territorial. És a 
partir del 2004 que el Govern de la Generalitat engega 
un programa ambiciós de planejament territorial.

Els plans territorials, l’instrument tan reclamat per donar 
visió de conjunt en l’àmbit supramunicipal, s’han anat de 
completant i desplegant durant aquests darrers anys per 
tal de fer produir, de manera efectiva, una nova política 
d’ocupació del territori menys agressiva i depredadora, 
enfocada a equilibrar el país en igualtat d’oportunitats 
i de rendes.

Paral·lelament també es van anar fent i desplegant al-
guns plans directors urbanístics, Els PDU tenen també 
un abast supramunicipal. En aquest àmbit, coordinen 
l’ordenació urbanística, estableixen elements bàsics en 
l’estructura del model territorial (infraestructures bàsi-
ques, mobilitat, àrees de protecció, etc.) i programen po-
lítiques supramunicipals de sòl i d’habitatge

Un dels primers PDU aprovats, fou el del Pallars Sobirà, 
que per la seves particularitats geogràfiques de comarca 

de les unitats 440R en desús ubicades a l’estació de Sant 
Vicenç de Calders.

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Alícia Alegret i Martí, diputada del GP del PPC; Rafa-
el Luna Vivas, diputat del GP del PPC; Juan Bertomeu 
Bertomeu, diputat del GP del PPC; Josep Llobet Navar-
ro, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’eix viari entre Reus, Constantí, Sant Sal-
vador i Perafort
Tram. 250-00344/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 9573 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alícia Alegret i 
Martí, diputada, Rafael Luna Vivas, diputat, Juan Ber-
tomeu Bertomeu, diputat, Josep Llobet Navarro, diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La carretera TV-7211 és una via de titularitat de la Ge-
neralitat adscrita al Servei territorial de carreteres de 
Tarragona.

Aquesta via es contempla en el Pla territorial del Camp 
de Tarragona, aprovat definitivament al gener de 2010, 
com una futura via de connexió de Reus amb el seu ae-
roport i com a itinerari d’accés a l’estació de l’AVE del 
Camp de Tarragona a Perafort.

Definit en el Pla territorial com l’arc viari Reus-Sant 
Salvador-Perafort, es preveu com a via secundària per tal 
de canalitzar els moviments de caràcter interior i local 
amb el fi de no carregar els grans eixos viaris amb el 
trànsit local.

La previsió és arranjar i millorar aquesta via, permetent 
la interconnexió de l’àrea urbana de Reus, l’aeroport, 
els grans polígons industrials, Constantí, l’A27 i l’N240 
(Tarragona-Valls-Montblanc) amb les quals hauria d’in-
terseccionar i l’estació del Camp de Tarragona.

Per tal de fer realitat aquesta via cal fer el seu arranja-
ment així com una variant de Constantí que el Pla Ter-
ritorial ja preveu junt al corredor ferroviari i un nou pas 
sobre el riu Francolí.

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

Fascicle quart
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Exposició de motius

La política d’ajust de la despesa anunciada pel Govern de 
la Generalitat té com a conseqüència la reducció dels re-
cursos destinats al sistema públic de salut, amb l’objectiu 
de retallar-los aproximadament per un volum de 1.000 
milions d’euros.

En el cas de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, concreta-
ment, aquestes retallades poden comportar el tancament 
d’una planta del Centre Albada, que representa 34 llits 
sociosanitaris de llarga estada, també representa la su-
pressió de 12 llits de la planta de medicina interna de 
Santa Fe. A més a més, cal afegir la supressió de l’activi-
tat a les tardes de 2 dels 4 quiròfans del Centre Quirúrgic 
Ambulatori, i 1 dels 5 del bloc quirúrgic central, i altres 
mesures com el tancament d’algunes consultes externes.

Aquestes decisions comportaran un augment del període 
d’espera per a les intervencions quirúrgiques, la deriva-
ció de pacients cap a altres hospitals i cap a centres pri-
vats, com també una prestació de serveis molt inferior a 
la que es considera indispensable.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a: 

– Mantenir els recursos destinats a l’hospital Parc Taulí 
de Sabadell per a l’atenció sanitària, sociosanitària, qui-
rúrgica, hospitalització i qualsevol altre tipus d’actuació 
en l’àmbit de la salut.

– Mantenir el nombre de llits disponibles sociosanitaris 
de llarga durada del Centre Albada.

– Mantenir el nombre de llits destinats a medicina inter-
na a Santa Fe.

– Mantenir l’activitat quirúrgica dels 4 quiròfans del 
Centre Quirúrgic Ambulatori i dels 5 dels Bloc Quirúr-
gic Central.

– Mantenir les consultes externes existents a 31 de de-
sembre de 2010.

– Mantenir les proves mèdiques complementàries exis-
tents a 31 de desembre de 2010.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2011

Marc Sanglas i Alcantarilla Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

pirinenca (és la quarta comarca més gran de Catalunya, 
amb 1.377,9 km², i té una de les densitats més baixes del 
país, amb 5,2 hab./km²), i perquè durant el període 2004-
2007 va ser la comarca amb el major ritme de construc-
ció del país, amb una mitjana anual superior als seixanta 
habitatges iniciats per cada mil habitants. Tots aquests 
factors van propiciar la necessitat de abordar una plani-
ficació territorial de caràcter supramunicipal pel Pallars.

El procés de redacció del PDU del Pallars Sobirà es va 
iniciar el novembre de 2004 amb la firma d’un conve-
ni entre el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP) i la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per a la rea-
lització del document. La Generalitat aprova definitiva-
ment el Pla l’agost del 2008.

Amb el Pla director urbanístic del Pallars Sobirà, es 
volia garantir el desenvolupament urbanístic ordenat, 
econòmicament eficient i ambientalment sostenible de la 
comarca. El Pla director protegeix l’entorn dels pobles, 
la ribera fluvial i les peces agrícoles del fons de vall, po-
tencia el sòl per a activitats econòmiques, modifica di-
versos sectors urbanitzables disconformes amb els actu-
als objectius d’ordenació, i estableix determinacions per 
garantir la gradualitat i harmonia dels creixements.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a seguir amb el programa de planejament territo-
rial i en particular vetllar pel compliment efectiu de les 
propostes, directrius, estratègies i recomanacions del Pla 
director urbanístic del Pallars Sobirà»

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2011

Carmel Mòdol i Bresolí Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels recursos i els serveis de l’Hospital Parc 
Taulí de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 250-00346/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 9580 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre l’Hospital Parc 
Taulí de Sabadell, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.
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l’Hospitalet, de l’àrea d’influència més immediata i de 
tot Catalunya no es vegi afectada.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra 
al baix Montseny
Tram. 250-00348/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 9582 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu i Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent sobre la construcció 
d’una comissaria dels mossos d’esquadra a la zona del 
Baix Montseny, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Interior.

Exposició de motius
Una de les preocupacions dels municipis situats en la 
zona del Baix Montseny, a cavall de les comarques de la 
Selva, Vallès Oriental i Maresme, és la manca d’efectius 
dels mossos d’esquadra per a satisfer la demanda de se-
guretat ciutadana existent.

Aquest dèficit d’efectius i del servei a la zona ha estat una 
demanda reiterada dels seus alcaldes i una problemàtica 
recollida pel Govern de la Generalitat.

En aquest sentit es va pronunciar el Conseller d’Interior 
en una visita al territori fa pocs dies.

Entenem que més enllà de ser receptius a la demanda del 
territori convé delimitar molt clarament com es materia-
litzarà l’actuació i traslladar aquesta resposta al territori 
interessat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat: 

1. A presentar un calendari que estableixi la previsió de 
la construcció de la nova comissaria dels mossos d’es-
quadra a la zona del Baix Montseny.

2. A definir la ubicació en el territori de la nova comis-
saria.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge i l’acabament de la segona fase de 
l’ampliació de l’hospital
Tram. 250-00347/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 9581 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent sobre l’Hospital de 
Bellvitge, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius

La política d’ajust de la despesa anunciada pel Govern de 
la Generalitat té com a conseqüència la reducció dels re-
cursos destinats al sistema públic de salut, amb l’objectiu 
de retallar-los aproximadament per un volum de 1.000 
milions d’euros.

En el cas de l’Hospital de Bellvitge, concretament, aques-
tes retallades poden comportar el tancament de més de 
200 llits, al voltant de quinze quiròfans i una Unitat de 
Cures Intensives (UCI). A més a més, podria compor-
tar altres retallades que encara no han estat anunciades, 
però que serien necessàries per arribar a la xifra de reta-
llada estipulada pel Departament de Salut.

Aquestes decisions comportaran un augment del perío-
de d’espera per a les intervencions quirúrgiques, la de-
rivació de pacients cap a altres hospitals i cap a centres 
privats i una prestació de serveis molt inferior a la que es 
considera indispensable.

Cal tenir en compte que l’Hospital de Bellvitge atén a 
uns 900 malalts ingressats i 1.500 consultes i proves, 
com també realitza cada dia 90 cirurgies, bona part de 
les quals de gran complexitat.

Per altra banda, la segona fase de l’ampliació de l’Hospi-
tal, un nou edifici de 43.000 m2 que permetria disposar 
de 3 boxes més d’urgències, 15 llits més de crítics i 2 
quiròfans més, estava prevista que entrés en funciona-
ment en acabar el 2011 i s’ha paralitzat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir els recursos destinats a l’Hospital de 
Bellvitge i acabar i posar en funcionament la segona 
fase de l’ampliació de l’Hospital per tal que la seva im-
prescindible activitat per al conjunt de la ciutadania de 



18 d’abril de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 57

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 160

la llengua catalanes, així com de projecció de les poten-
cialitats econòmiques, educatives i socials del país.

2. Convocar en el termini de 3 mesos el Consell de les 
Comunitats Catalanes de l’Exterior per tal d’analitzar la 
situació actual de les comunitats i les polítiques a seguir 
pel seu impuls i foment.

3. Fer les previsions econòmiques pertinents en el pres-
supost de l’any 2011 per tal que es garanteixi el funcio-
nament adequat i la promoció de les comunitats catala-
nes de l’exterior.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Montser-
rat Tura i Camafreita, diputada del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut de Segur de Calafell (Baix Pe-
nedès)
Tram. 250-00350/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9966 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Comissió d’Ensenyament i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Hortèn-
sia Grau Juan, diputada del GP d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats.

Exposició de motius

L’IES de Segur de Calafell es troba actualment ubicat 
en mòduls provisionals al carrer Repòs, a l’espera de 
la construcció del nou edifici que havia de començar a 
construir-se a l’abril d’enguany per entrar en funciona-
ment el curs 2012-2013.

En l’anterior legislatura, en el Consell Executiu del 2 
de març de 2010 es va aprovar la construcció d’un nou 
IES amb una inversió per un valor de 6.951.781 euros, i 
posteriorment GISA va resoldre el concurs per seleccio-
nar el projecte bàsic que va estar adjudicat a l’arquitecte 
Esteve Puigdengolas, amb el compromís de redactar el 
projecte definitiu en tres mesos.

El 18 de març de 2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
inicialment el Pla Especial Urbanístic de la zona d’equi-
paments situada entre els carrers Brasil i Cúspide, ter-
reny on ja feia temps que estava previst que s’ubiqués el 
nou IES «La Talaia», i que s’havia cedit al Departament 

Proposta de resolució sobre la promoció de 
les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-00349/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9614 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Tura i Ca-
mafreita, diputada, Roberto Edgardo Labandera Ganac-
hipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

Les comunitats catalanes a l’exterior han estat fins avui 
un dels instruments de connexió de la diàspora catalana 
amb Catalunya des de mitjans del segle xix en que es 
va fundar la primera d’elles, la Societat de Beneficència 
de Naturals i Descendents de Catalunya, a Cuba fins la 
darrera d’elles, la de Beiging, reconeguda recentment pel 
Consell Executiu. Actualment hi ha arreu del món 118 
entitats reconegudes.

Les comunitats catalanes a l’exterior promouen la cultu-
ra i la llengua del nostre país i són un referent per a sec-
tors importants dels catalans que avui resideixen fora de 
Catalunya, ja sigui a Espanya com a Europa i la resta del 
món. Poden ampliar, a més, aquesta funció a la projecció 
exterior i la promoció de les potencialitats de la nostre 
societat, tant econòmiques com socials, d’investigació, 
universitàries, etc.

Tot i que ens correspon dur a terme un debat global sobre 
el seu funcionament i el seus objectius a principis del 
segle xxi, cal que el Govern de la Generalitat prioritzi 
l’atenció i l’activació de les comunitats catalanes de l’ex-
terior i que fomenti la millora de l’instrument que té la 
funció d’assessorar-lo sobre la política que s’ha de dur a 
terme en l’àmbit de les comunitats catalanes: el Consell 
de Comunitats Catalanes de l’Exterior.

El Grup Parlamentari Socialista ha llegit amb preocupa-
ció les declaracions del nou Secretari d’Afers Exteriors 
de la Generalitat de Catalunya, Sr. Senen Florensa, en 
relació amb les dràstiques reduccions pressupostàries 
que afectarà a les comunitats catalanes a l’exterior i que 
han creat una forta inquietud en els col·lectius i persones 
que mantenen avui la seva activitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Continuar promovent i potenciant les comunitats ca-
talanes de l’exterior, tal com s’ha fet en les legislatures 
anteriors, com a instrument de difusió de la cultura i de 
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Exposició de motius

Les Terres de l’Ebre conformen un territori amb perso-
nalitat pròpia, en base a raons geogràfiques, econòmi-
ques i històriques.

Aquesta realitat diferenciada ha estat reivindicada per 
les institucions locals d’aquest territori, pels diferents 
agents socials, cívics, polítics i per la ciutadania en ge-
neral.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveu la creació de 
vegueries com a àmbit territorial per a la desconcentra-
ció de l’actuació de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i alhora, com a àmbit específic per a l’exercici 
del govern intermunicipal de cooperació local, amb per-
sonalitat jurídica pròpia.

Aquesta previsió estatutària es va desenvolupar i concre-
tar amb l’aprovació de la Llei 30/2010, de Vegueries el 
passat 27 de juliol de 2010.

Atès que la Vicepresidenta del Govern de la Generalitat 
ha manifestat recentment que el desplegament de la llei 
de Vegueries no figura a l’agenda del nou Govern.

Atès que aquest grup parlamentari considera que, com a 
primera institució del país, el Govern de la Generalitat 
té no tan sols té el dret sinó també l’obligació de donar 
compliment al mandat estatutari i al seu desplegament, 
aplicant i implementant les previsions de la Llei 30/2010, 
com a dret vigent a Catalunya, 

Atès que la Llei de Vegueries prioritza la constitució del 
Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre, tan bon punt 
s’hagi produït la modificació de la legislació estatal cor-
responent, moment en el qual, el Consell de Vegueria de 
Tarragona esdevindria el Consell de Vegueria del Camp 
de Tarragona,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar de forma immediata davant el Govern de 
l’Estat una negociació encaminada a impulsar les gesti-
ons i els canvis legals que facin possible la constitució de 
les Vegueries de l’Ebre i del Camp de Tarragona, com a 
primer pas per al desplegament de la Llei 30/2010, de 27 
de juliol, de Vegueries.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens Laia Bonet Rull
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

d’Educació a tal efecte. La ubicació és cèntrica i accessi-
ble per a la majoria de famílies.

El nou centre què s’hauria de construir en aquests ter-
renys de 8.000 metres tindria una superfície construïda 
de 4.800 metres quadrats, distribuïts en un edifici prin-
cipal de tres plantes i un edifici annex que allotjaria el 
gimnàs. Inicialment comptaria amb setze aules i capa-
citat per a 480 alumnes. La previsió era que les obres 
s’iniciessin a l’abril d’enguany, segons el compromís de 
l’anterior Conseller d’Educació.

En aquests moments ni al Consistori ni a la direcció del 
centre se’ls ha informat sobre quan es farà el projecte 
executiu i s’iniciaran les obres, i ateses les notícies apa-
regudes sobre les retallades del departament d’educació, 
estan preocupats perquè no es pugui complir el compro-
mís que la Generalitat havia adoptat amb l’ajuntament i 
la ciutadania de Calafell.

Cal garantir que l’alumnat i el professorat, gaudeixin 
d’unes instal·lacions adequades per a desenvolupar les 
activitats d’ensenyament-aprenentatge i les pròpies d’un 
centre d’ensenyament secundari.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya Insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Redactar el projecte executiu, per a construir el nou 
IES de Segur de Calafell, a partir del bàsic aprovat.

2. Iniciar aquestes obres tal i com estava previst, segons 
l’acord de Govern de 2 de març de 2010 per tal de poder 
complir amb el calendari previst i n’informi a l’Ajunta-
ment i a la Comunitat Educativa.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la constitució 
de les vegueries de les Terres de l’Ebre i del 
Camp de Tarragona
Tram. 250-00351/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9979 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, i Laia 
Bonet Rull, portaveu adjunta del GP Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals.
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Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’acords entre les entitats juvenils i els ins-
tituts públics per a exposar a l’alumnat els 
projectes associatius
Tram. 250-00353/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9996 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardo-
na, diputat, Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Exposició de motius

La millor manera d’aprendre a participar és participant, 
i els valors de la democràcia s’adquireixen experimen-
tant-la. L’escola en tant que és un agent de formació de 
ciutadans i ciutadanes hauria de ser un espai de parti-
cipació i democràcia quotidiana. L’alumnat hauria d’ad-
quirir i interioritzar els hàbits participatius a partir de 
la seva implicació activa en el dia a dia de la comunitat 
escolar.

En aquest sentit, l’article 23 de la Llei d’Educació de Ca-
talunya (LEC 12/2009) diu: «Les normes d’organització 
i funcionament dels centres han de determinar formes de 
participació dels alumnes, atenent-ne les característiques 
i l’edat, i d’acord amb les orientacions del Departament, 
que en facilitin la presència en la vida del centre, el di-
àleg i la corresponsabilització, n’afavoreixin el compro-
mís en l’activitat educativa del centre i en propiciïn la 
formació en els hàbits democràtics de convivència, sens 
perjudici d’ésser presents, quan correspongui, en el con-
sell escolar».

L’etapa de l’ensenyament obligatori és un espai en el qual 
la persona adquireix i desenvolupa coneixements bàsics 
per l’exercici de la seva ciutadania. A l’educació formal 
i, especialment en el període educatiu de la Secundària 
obligatòria, es detecta la necessitat de millorar l’exerci-
ci de la participació per part de l’alumnat. Entorn a la 
qüestió de les associacions d’alumnes, l’article 24 de la 
LEC (12/2009) diu el següent: «El Govern ha d’afavorir 
la participació de les associacions d’alumnes dels cen-
tres educatius públics i dels centres educatius privats 
sostinguts amb fons públics. En els centres privats no 
sostinguts amb fons públics, les normes d’organització 
i funcionament són l’instrument adequat per a canalitzar 
aquesta participació».

Per fomentar la participació i la democràcia de l’alum-
nat és imprescindible que aquest conegui la pluralitat i 
heterogeneïtat del moviment associatiu juvenil, així com 
la feina i objectius de les entitats juvenils. També esdevé 
cabdal que, des del Govern i des dels centres educatius 
de secundària es promogui la implicació de l’alumnat en 
el moviment associatiu i en les pràctiques participatives.

Proposta de resolució sobre les connexions 
ferroviàries transfontereres entre l’Alt Em-
pordà i el Rosselló
Tram. 250-00352/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 9994 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El servei de Regionals ha estat transferit a la Generali-
tat recentment, i el seu equivalent a la Catalunya Nord 
(TRains Express Régionaux), és competència des de fa 
anys del Conseil Régional Languedoc-Roussillon, 

En aquests moments hi ha una coincidència amplia de 
molts sector en considerar que la línia transfronterera 
entre Perpinyà i Figueres resta infrautilitzada, en part 
per la deficiència de les connexions entre aquests dos 
serveis, i a més cal sumar-li les dificultats per comprar 
títols de transport unificat, tant per internet, com a les 
guixetes, i tampoc es pot obtenir informació a través de 
la web dels ferrocarrils. Aquest dèficits poden vulnerar 
el dret dels passatgers comunitaris de tenir un transport 
sense fronteres, com ja és compleix en carretera, el sec-
tor aeri, o l’alta velocitat ferroviària 

Considerant que existeix, tant a l’Alt Empordà com al 
Rosselló, un creixent moviment ciutadà, que té el su-
port de diverses administracions que reclama la millora 
d’aquestes connexions, com a pas previ per a la creació 
d’un tren de proximitat dins l’espai català transfronterer 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

– Resoldre el problema de les connexions ferroviàries 
transfrontereres entre l’Alt Empordà i el Rosselló, coor-
dinant amb el Conseil Regional els horaris de les conne-
xions i facilitant-ne la informació.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC
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vació es considera, puntualment, deficient. Requereix, 
per tant, d’una intervenció de restauració que garanteixi 
la seva salvaguarda i perdurabilitat.

Les ventades del 7 i 8 de gener de 2010 van produir im-
portants desperfectes al Casal, amb la caiguda de molts 
merlets que van danyar la coberta.

Des d’inicis del 2010 l’ajuntament d’Argentona, va co-
municar aquests fets a la Direcció General de Patrimoni 
Cultural, reclamant un requeriment a la propietat per fer 
les obres necessàries pel seu manteniment, sense que la 
propietat l’hagi executat i sense que la Generalitat hagi 
instat al seu compliment.

El desembre de 2010 es va haver de desmuntar la pèrgola 
de fusta de la terrassa per risc de caiguda. Tots aquests 
fets, sumats a les grans humitats que hi ha a l’interior del 
casal, fruit del mal estat de la coberta, posen en risc la 
conservació dels rics elements estructurals i decoratius 
del seu interior.

A mitjans del mes de març de 2011 el Departament de 
Cultura ha tornat a requerir a la propietat que executi les 
obres necessàries pel manteniment del Casal, sense que 
hagi estat complimentat.

El passat divendres 1 d’abril de 2011 el Ple de l’Ajunta-
ment d’Argentona va aprovar per unanimitat una Moció 
en que, entre d’altres punts, es demanava a la Generali-
tat de Catalunya que vetlli pel compliment dels reque-
riments de reparació urgent d’aquest important edifici 
patrimonial i que actuï subsidiàriament d’acord amb la 
llei 9/93 del patrimoni cultura de Catalunya.

Atès que la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català, en el 
seu article 21 i 25, esmenta el deure de conservació que 
tenen els propietaris envers els béns catalogats, i l’arti-
cle 67 preveu la possibilitat de l’Administració Catalana 
d’executar subsidiàriament aquest deure en cas que la 
propietat no ho faci, previ requeriment.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Vetllar pel compliment immediat dels requeriments 
fets a la propietat de la casa de Puig i Cadafalch a la 
plaça de Vendre d’Argentona, pel seu caràcter de Bé Cul-
tural d’Interès Nacional (BCIN).

2. Actuar de forma subsidiària, pel cas de que es desa-
tengui el darrer requeriment efectuat, procedint a efectu-
ar els treballs indispensables per mantenir i restaurar dit 
edifici en els seus elements essencials que n’evitin la de-
gradació, com són –entre d’altres– la intervenció global 
sobre les cobertes i el terrat, la consolidació dels merlets 
existents i la recol·locació dels que es van esfondrar i els 
demés que resultin tècnicament necessaris.

3. Donar suport a l’Ajuntament d’Argentona per tal que es 
pugui procedir a l’adquisició de dita «Casa Puig i Cada-
falch» a la plaça de Vendre, com un element del màxim 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
les mesures necessàries per a que els centres d’educa-
ció secundària del servei públic d’educació, és a dir, tots 
aquells sufragats amb fons públics, estableixin acords 
estables amb les entitats juvenils del seu àmbit territorial 
per tal que puguin explicar els seus projectes associatius 
a l’alumnat, en el marc de l’activitat del centre.

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Joaquim Llena i 
Cortina, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la restauració de 
la Casa Puig i Cadafalch, d’Argentona (Mares-
me)
Tram. 250-00354/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10074 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Comissió de Cultura i Llengua

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Salva-
dor Milà Solsona, diputat del GP d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
sobre mesures la restauració de la Casa Puig i Cadafalch 
d’Argentona per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

A la plaça de Vendre de la vila d’Argentona hi ha un 
magnífic casal modernista construït per Josep Puig i Ca-
dafalch, el qual es va començar a transformar el 1897 i 
finalitzà el 1905, essent la casa d’estiueig de Josep Puig 
i Cadafalch, arquitecte, polític, historiador, arqueòleg, 
President de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Manco-
munitat de Catalunya.

La «Casa Puig i Cadafalch» és, conjuntament amb el 
conjunt parroquial, el monument arquitectònic més 
important del nucli urbà d’Argentona, està protegida 
en qualitat de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCNI) 
per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
27/07/93 (DOG 15/09/93).

A petició de l’Ajuntament d’Argentona la Direcció Gene-
ral de Patrimoni Cultural va emetre un informe tècnic el 
novembre del 2008, on es conclou que l’estat de conser-
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PTPOP com pels ajuntaments de Canyelles i Sant Pere 
de Ribes. El febrer de 2010 l’empresa titular de la con-
cessió de les obres i explotació de l’eix Diagonal, Draga-
dos, va començar a treballar en el tram entre Vilafranca 
i Vilanova i a la variant de Vilafranca fins a Puigdàlber.  
A l’octubre ja s’havia perforat el túnel de Montgròs.

És en aquest context d’obres a l’entorn de Canyelles que 
comencen a aparèixer els primers problemes, concreta-
ment de contaminació acústica pels veïns amb els sorolls 
dels camions, maquinària i voladures que treballen vint-
i-quatre hores al dia. A banda dels sorolls que produeix 
la maquinària amb què es treballa, les vibracions són 
més que evidents en alguns habitatges de Canyelles i les 
detonacions han provocat problemes d’esquerdes en al-
guns edificis. Tant l’ajuntament de Canyelles com GISA 
i Dragados, han rebut instàncies dels veïns reclamant 
solucions i uns peritatges independents atès que el prin-
cipal problema que hi ha ara un cop finalitzin les explosi-
ons és l’estat dels habitatges i la seva reparació acurada.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Trametre a cada propietari una còpia del contraperi-
tatge encarregat per GISA dels peritatges efectuats per 
Dragados als domicilis afectats, tant els de les persones 
a qui se’ls va practicar d’ofici el peritatge a l’inici de les 
obres del túnel de Montgrós el mes de març del 2010, 
com també a aquelles persones que han efectuat queixes 
al respecte amb posterioritat.

2. Col·laborar en l’encàrrec d’un peritatge independent 
dels danys de les obres de la C-15 mitjançant el Col·legi 
d’Arquitectes, tal com es va comprometre l’Ajuntament 
de Canyelles

3. Establir punts d’atenció ciutadana de GISA en els 
barris amb més afectacions per tal de resoldre la manca 
d’informació que tenen els veïns i veïnes.

4. Estudiar una solució per a les persones propietàries 
que no tenen pòlissa d’assegurances i no poden avançar 
els diners per a les reparacions.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

interès patrimonial, històric i arquitectònic, no sols per 
la Vila d’Argentona sinó per Catalunya.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre els peritatges 
de les afectacions causades per les obres 
de la carretera C-15 a Canyelles (Garraf)
Tram. 250-00355/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 10087 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent, sobre l’afectació de les 
obres de la carretera C-15 a Canyelles (Garraf), per tal 
que sigui substanciada davant la Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Les carreteres C-15, entre Vilanova i la Geltrú, Vilafran-
ca del Penedès i Igualada, més el tram de la C-37 entre 
Igualada i Manresa es coneixen conjuntament com l’eix 
Diagonal. Aquest té la funció d’unir la costa del Garraf 
amb la Catalunya interior i de vertebrar, alhora, les ciu-
tats esmentades entre elles. Històricament, els respectius 
alcaldes havien reclamat disposar d’una carretera ràpida 
que millorés les preexistents, les quals només permetien 
circular a uns 50 km/h de mitjana atès uns traçats alta-
ment sinuosos i sense vorals.

L’any 2003 es va posar en servei un primer tram de la 
C-15 entre Igualada i Puigdàlber. L’any 2005 es va estre-
nar el tram de la C-37 entre Castellfollit del Boix i Sant 
Salvador de Guardiola. En conjunt, s’havien construït 32 
dels 67 km de l’eix. Pel que fa a la resta de l’eix Dia-
gonal, l’any 2006 el Departament de Política Territorial 
i Obres Publiques (DPTOP) va sotmetre a informació 
pública l’estudi de viabilitat per millorar i condicionar 
les carreteres C-15 i C-37. En aquest estudi, es recollia 
que entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès, 
la C-15 es desdoblaria en una autovia de dos carrils per 
sentit, en ser el tram que previsiblement recolliria més 
trànsit.

Pel que fa a un dels segments de l’eix Diagonal que més 
polèmica havia provocat, el juny de 2009 el DPTOP va 
aprovar l’Estudi informatiu del tram de Canyelles a Vi-
lanova i la Geltrú, que concretava més detalladament el 
traçat que ja s’havia aprovat amb l’Avantprojecte de cons-
trucció i explotació i projecte de traçat de l’eix Diagonal, 
del maig de 2008, i que finalment era acceptat tant per 
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Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 10792).

Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.

Finiment del termini: 15.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.04.2011.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2000, d’enjudicia-
ment civil
Tram. 270-00004/09

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10721); 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
10741); Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 10744); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 10772).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 13.04.2011.

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 10792).

Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.

Finiment del termini: 15.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.04.2011.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00006/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 10012 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parlamen-
tari de Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord 
amb el que estableix l’article 154 del Reglament del Par-
lament, presenta la proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés de Diputats la proposició de llei següent: 

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 270-00001/09

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10721); 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
10742); Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 10744); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 10772).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 13.04.2011.

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 10792).

Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.

Finiment del termini: 15.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 14.04.2011.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures contra el sobreendeutament per-
sonal i familiar i de protecció enfront de pro-
cediments d’execució que afecten l’habitat-
ge habitual
Tram. 270-00002/09

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10721); 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
10741); Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 10744); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 10772).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 13.04.2011.
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sició s’entén com a transferència de facultats de l’article 
150.2 de la Constitució.»

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2011, d’economia 
sostenible
Tram. 270-00007/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 154 
del Reglament del Parlament, presenta la proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés de Diputats la Proposta 
de resolució per presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la següent proposició de Llei de modificació de la 
Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible acom-
panyada de la documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antecedents 
necessaris per a poder-se pronunciar

– L’exposició de motius 

– El text articulat 

Memòria justificativa 

Antecedents

Catalunya compta amb tres centrals nuclears ubicades 
en el seu territori (Vandellós II, Ascó I i Ascó II) i una 
important dependència d’aquesta energia: el 19,7% del 
consum d’energia primària és deguda a l’energia nucle-
ar i la producció elèctrica d’origen nuclear va superar el 
50% el 2010.

La Constitució estableix en l’article 149.1.25 la compe-
tència exclusiva de l’Estat per fixar les bases del règim 
energètic. La Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sos-
tenible, aprovada per les Corts Generals fixa en l’article 
79 els eixos de la planificació energètica, establint que es 
determinaran els nivells de participació de l’energia nu-
clear en el cistell de generació energètica, d’acord amb el 
calendari d’operacions de les centrals existents i amb les 
renovacions sol·licitades pels titulars de les centrals, en 
el marc de la legislació vigent, i tenint en compte tot un 
seguit de factors com, entre d’altres, les qüestions de se-
guretat, l’evolució de la demanda, el desenvolupament de 
noves tecnologies, els costos de generació elèctrica o les 

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés de Diputats la Proposició de Llei  
de modificació de la Llei Orgànica 5/1985,  
de 19 de juny, del règim electoral general

Antecedents

– Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries (articles 26 i 27).

– Estatut d’autonomia de Catalunya (articles 160.3, 91.3 
i 91.4).

– Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electo-
ral general.

– Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 
de juny, sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Exposició de motius

La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, estableix, 
als seus articles 26 i 27, el sistema d’elecció dels consells 
de vegueria.

L’article 160.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(EAC) atorga a la Generalitat la competència exclusiva 
en matèria de règim electoral dels ens locals que crea, a 
excepció dels que són garantits constitucionalment. En 
aquest sentit, l’article 91.4 de l’EAC estableix que la crea-
ció de les vegueries s’ha de dur a terme mitjançant una llei 
del Parlament, però, en tant que els consells de vegueria 
substitueixen les diputacions (art. 91.3 EAC), i que aques-
tes són reconegudes com a òrgan de govern i d’adminis-
tració autònoma de les províncies per l’article 141.2 de la 
Constitució Espanyola (CE), el seu règim electoral haurà 
de ser regulat per la legislació de l’Estat. Així ho afirma 
explícitament la Sentència del Tribunal Constitucional de 
l’Estatut, en el seu Fonament Jurídic 41.

En conseqüència, l’efectivitat de la implantació del siste-
ma electoral propi dels consells de vegueria requereix la 
transferència d’aquesta facultat per part de l’Estat, mit-
jançant el mecanisme de la transferència o delegació de 
facultats de titularitat estatal previst per l’article 150.2 
de la CE. És per això que correspon que el Parlament 
de Catalunya presenti davant les Corts Generals una 
iniciativa legislativa de modificació de la Llei Orgànica 
del règim electoral general (LOREG), que exclogui les 
vegueries del sistema d’elecció dels diputats provincials 
que preveu al seu Títol V i que, alhora, transfereixi a la 
Generalitat la corresponent facultat.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Solida-
ritat Catalana per la Independència presenta la següent: 

Proposició

– Presentar davant les Corts Generals la següent propo-
sició de llei de modificació de la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del règim electoral general: 

«Introducció d’una disposició addicional Setena, amb el 
següent redactat: 

El contingut del Títol V no és d’aplicació a Catalunya, on 
s’aplica, per a l’elecció dels consells de vegueria, el que 
estableix la legislació del seu Parlament. Aquesta dispo-
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onament de les centrals nuclears més enllà del període 
d’amortització de les mateixes.

Amb l’aprovació de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Eco-
nomia Sostenible les Corts Generals van deixar oberta la 
possibilitat de perllongar el funcionament de les centrals 
nuclears més enllà de la seva vida de disseny, sense esta-
blir cap límit temporal concret.

En aquests nou escenari internacional de crisi energèti-
ca, és fonamental impulsar un pla de transició que per-
meti establir un horitzó temporal concret pel tancament 
de les centrals nuclears, i que alhora garanteixi l’impuls 
de les energies renovables i la dinamització social i eco-
nòmica de les zones afectades pel tancament de les cen-
trals nuclears.

Modificació de l’article 79.3.c de la Llei 2/2011, de 4 de 
març, d’Economia Sostenible que queda redactat de la 
següent manera: 

Elaborar un calendari de tancament de les centrals nu-
clears d’acord amb la seva vida de disseny i sense pos-
sibilitat de renovació extraordinària de les concessions.

Es fixarà per Llei: 

1) El tancament de les instal·lacions, començant pel tan-
cament immediat de les centrals nuclears de Garonya i 
Cofrents.

2) La creació d’un fons que es nodrirà del total dels be-
neficis de les centrals amortitzades. El fons es distribuirà 
de la següent manera: un 20% es destinarà al manteni-
ment i a la seguretat de les centrals, un 15% al gestor de 
la central, un 15% a la dinamització social i econòmica 
de les zones afectades pel tancament de les centrals i un 
50% a l’impuls i a la inversió en plans d’energies renova-
bles i de millora de l’estalvi i l’eficiència energètica.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2011

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

emissions de gasos d’efecte hivernacle. D’aquest manera 
es permet perllongar el funcionament de les centrals nu-
clears sense un calendari determinat de tancament.

Necessitat de la iniciativa

El desastre nuclear de Fukushima ha provocat un gran 
debat a escala internacional sobre el futur de l’energia 
nuclear. L’accident ocorregut al Japó posa en evidència 
que la seguretat total en el cas de l’energia nuclear no 
existeix. Es tracta d’una energia perillosa, cara i insos-
tenible.

Les decisions que avui es prenguin pel que fa al model 
energètic condicionaran el futur del desenvolupament de 
Catalunya i de l’Estat espanyol. Cal realitzar les actua-
cions necessàries per planificar el tancament de les cen-
trals nuclears i superar la dependència d’aquesta energia, 
garantint plenament la seguretat de les centrals nuclears, 
amb els menors costos possibles pels territoris on estan 
ubicats les centrals i donant un impuls decisius a les 
energies renovables. Avui ja és possible plantejar un fu-
tur energètic basat plenament en les energies renovables.

El Parlament de Catalunya ha de liderar el debat ener-
gètic, plantejant a les Corts Generals una proposició de 
Llei per impulsar el tancament de les centrar nuclears 
establint, per Llei, un calendari de tancament que no su-
peri la vida de disseny de les centrals.

Objectius

Els objectius de la proposició són que s’estableixi per llei 
un calendari de tancament de les centrals nuclears amb 
un pla de tancament que tingui per objectiu mantenir un 
subministrament de qualitat i sense encariment dels cos-
tos de producció, complir els compromisos e Kioto i dis-
posar, des de les instàncies públiques, d’un fons econò-
mic suficientment important per impulsar les inversions 
en energies renovables i en estalvi i eficiència energètica, 
així com dinamitzar les zones amb centrals nuclears.

Exposició de motius

L’accident de la central nuclear de Fukushima ha posat 
en evidència els greus perills que comporta l’energia nu-
clear i la impossibilitat de garantir el risc zero. Arreu del 
món s’està produint un debat sobre el futur de l’energia 
nuclear que està provocant una aturada dels programes 
nuclears vigents o, fins i tot, el tancament de centrals nu-
clears.

El desastre nuclear del Japó ha coincidit amb un període 
de fort encariment del preu del petroli. Ambdós factors, 
crisi de l’energia nuclear i increment del preu dels com-
bustibles fòssils, posen en qüestió el model energètic de 
l’Estat espanyol, fortament dependent tant de l’energia 
nuclear com de les importacions de petroli.

Per altra banda, tant per raons de seguretat com per im-
pulsar un nou model energètic, que permeti reduir la 
dependència del petroli i combatre el canvi climàtic, no 
és ni possible ni desitjable allargar el període de funci-
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1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Punt 2

Substituir: «2011» per «2012».

2 Esmena núm. 2
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Punt 3

Substituir: «2011» per «2012».

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

Alfons López i Tena
Diputat del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les relacions amb l’Ajuntament 
de Barcelona
Tram. 302-00020/09

Esmenes presentades
Reg. 10737 i 10833, 10752, 10764 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10737 i 10833)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les relacions amb l’Ajuntament de Barcelona (tram. 302-
00020/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2

«[...] Generalitat, donant compliment a la plena execució 
de les transferències d’exercicis anteriors».

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el desplegament de la Llei 
2/2004, de millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 302-00019/09

Esmenes presentades
Reg. 10747 i 10773, 10763 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
10747 i 10773)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les esmenes següents a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament 
de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i 
viles que requereixen una atenció especial (tram. 302-
00019/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís al punt núm. 4

«4. Estudiar una major transversalitat del programa de 
barris, integrant-hi els programes específics de rehabi-
litació d’habitatges, implicant-hi el màxim de Departa-
ments de la Generalitat i dotant [...]»

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP 
d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 10763)

A la Mesa del Parlament

Alfons López Tena, del Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les esmenes següents a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la 
Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i vi-
les que requereixen una atenció especial (tram. 302-
00019/09).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Als punts 1 i 2

Substituir: «Barcelona» per «Catalunya».

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la desocupació juvenil i les políti-
ques de joventut
Tram. 302-00021/09

Esmenes presentades
Reg. 10748 , 10762, 10767/ Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
10748)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les esmenes següents a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la desocupació juvenil i les 
polítiques de joventut (tram. 302-00021/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 1.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 2

«2. Establir un programa específic d’avals i microcrèdits, 
a través de l’Institut Català de Finances (ICF), destinat a 
joves de 30 anys o menys que presentin un pla d’empresa 
en sectors de Nous Jaciments d’Ocupació (NJO) com el 
del medi ambient, els serveis socials o l’àmbit tecnolò-
gic.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 3

«3. Subsanar els retards en els convenis signats per 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 
que afecten a equipaments no executats».

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 4

«4. Impulsar un nou finançament per la ciutat de Barce-
lona que contempli les despeses de capitalitat, suplència 
i subsidiarietat».

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10752)

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esmenes 
següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les relacions amb l’Ajuntament de Barcelona 
(tram. 302-00020/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3. Mantenir en la programació d’inversions corresponent 
aquells equipaments educatius, cívics, de serveis socials 
i sanitaris que el Govern tenia programats de construir a 
Barcelona i que no s’han executat en el cas que l’Ajunta-
ment de Barcelona no hagi posat el sòl a disposició.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 10764)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
relacions amb l’Ajuntament de Barcelona (tram. 302-
00020/09).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Als punts 1 i 2

Substituir: «joves de 29 anys o menys» per «Com a mà-
xim 29 anys».

2 Esmena núm. 2
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Afegir al final del punt 2: «biomèdic (inclosa la investi-
gació amb cèl·lules mare), energies renovables i Tecnolo-
gies de la Informació i la Comunicació».

3 Esmena núm. 3
D’addicció
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Afegir al final del punt 3: «o que almenys ¼ part de la 
plantilla no superi els 29 anys, entenent per plantilla la 
totalitat dels treballadors de l’empresa (fixos i tempo-
rals)»

4 Esmena núm. 4
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt 5, suprimir la frase final: «i, en [...] Govern.»

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10767)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
desocupació juvenil (tram. 302-00021/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

De tota la Moció

Atesa la greu situació d’atur juvenil que viu Catalunya, 
el Parlament de Catalunya, insta al Govern de la Gene-
ralitat a: 

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot el text del punt 4

«4. Establir un pla de xoc per l’ocupació juvenil que im-
pulsi des del sector públic la creació de llocs de feina re-
lacionats amb l’Estat del benestar, les Noves Tecnologies 
i la protecció ambiental; i estableixi quotes de contracta-
ció juvenil en la contractació i subcontractació pública.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 6

«6. Pla de lluita contra el fracàs escolar reforçant l’acom-
panyament i tutorització personalitzat als i les joves des 
de la secundària. Ampliació del programa SUMA’T per 
oferir a totes les persones joves en situació d’atur, en el 
termini màxim de sis mesos, o bé una oferta formativa 
ocupacional adequada a les seves potencialitats o bé una 
oferta de treball a través del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya o les Taules d’Emancipació Juvenil.»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 7

«7. Garantir una xarxa de punts d’assessorament i ori-
entació acadèmica i professional al conjunt de municipis 
catalans. Potenciar, donar a conèixer i dotar de contin-
gut les oficines públiques ja existents (sobretot del SOC), 
substituint efectivament les empreses privades de col-
locació i les empreses de treball temporal.»

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 10762)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la deso-
cupació juvenil i les polítiques de joventut (tram. 302-
00021/09).
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2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP Socialista

1. Continuar el diàleg amb el sector, i aprovar, abans del 
31 de desembre de 2011, el reglament de desplegament de 
la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema de Catalunya, 
que serà consensuat, com a mínim, amb aquells grups 
parlamentaris que van donar suport a la Llei i que ha 
de mantenir els preceptes i els terminis que fixa la Llei 
en el seu articulat respecte de la llengua catalana.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Del punt 2 del text de la Moció

2. Concertar amb els sectors i mantenir els programes 
transversals per al coneixement de la llengua, com en 
l’àmbit dels sector de l’hoteleria, el turisme i el comerç, o 
en l’àmbit de la justícia.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP Socialista

Del punt 3 del text de la Moció

3. Aprovar, en el termini de 6 mesos, un pla de desple-
gament i control de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
codi de consum en allò que fa referència ala capítol VIII, 
que garanteix els drets lingüístics dels catalans i les 
catalanes. Aquest Pla es consensuarà amb els grups par-
lamentaris i el sector.

5 Esmena núm. 5
De modificació i addició
GP Socialista

Del punt 4 del text de la Moció

4. Desenvolupar l’aplicació del Decret 128/2010, de 14 
de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüís-
tic del professorat del sistema universitari de Catalunya, 
així com vetllar perquè les universitats estiguin cada 
cop més preparades en llengües, la qual cosa permet 
una docència i una investigació plurilingüe i compe-
titiva a Europa.

6 Esmena núm. 6
De modificació i addició
GP Socialista

Dels punts 5 i 6 del text de la Moció

5. Garantir i consolidar els recursos necessaris per al 
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) per 
tal que pugui assolir els seus projectes i objectius anuals 
–en plans d’actuació en sectors estratègics– d’acord amb 
la missió que té encomanada, per fomentar en coneixe-
ment i l’ús de la llengua catalana arreu de Catalunya.

1. Avaluar l’actual Acord de Mesures per al Foment de 
l’Ocupació Juvenil i a valorar la incorporació de les me-
sures tractades en aquesta moció en la redacció del nou 
Acord de Mesures per a l’Ocupació Juvenil.

2. Que s’adoptin accions de foment encaminades a la in-
centivació dels emprenedor joves i a la creació d’ocupa-
ció juvenil.

3. Impulsar l’establiment de deduccions en el tram auto-
nòmic de l’IRPF per l’autoocupació de joves de 35 anys o 
menys d’acord amb la situació financera de la Generali-
tat de Catalunya.

4. Estudiar l’establiment d’un programa específic d’avals 
i microcrèdits, a través de la línia ICF-Crèdit de l’Institut 
Català de Finances (ICF), destinat als joves menors de 
35 anys que tinguin voluntat de tirar endavant projectes 
empresarials propis, específicament els relacionats amb 
l’àmbit tecnològic.

5. Afavorir la contractació de treballadors menors de 32 
anys per part de les empreses adjudicatàries de la Ge-
neralitat de Catalunya i els seus organismes dependents.

6. Estudiar la implementació de deduccions o beneficis 
fiscals en aquelles empreses multinacionals amb domicili 
fiscal a Catalunya que estableixin plans de formació que 
impliquin la mobilitat internacional dels seus treballa-
dors per motius de formació, en terminis determinats.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011 

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la coordinació i l’impuls de la po-
lítica lingüística
Tram. 302-00022/09

Esmenes presentades
Reg. 10745 , 10759, 10768 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 10745)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la coordinació i l’impuls de la política lingüística (tram. 
302-00022/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

1. Manifesta la seva discrepància davant de les interpre-
tacions restrictives que limitin l’ús del català a l’ensenya-
ment i a les administracions del país, emparades en la 
sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut.
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ateses. Aquesta activitat de consolidació també ha d’in-
cloure un esforç important per a la regularització de la 
situació de precarietat laboral que actualment pateix una 
bona part del personal docent i administratiu del Con-
sorci.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt 6

Eliminar la darrera frase: «Aquest pla haurà de comptar, 
com a mínim, amb el consens dels grups parlamentaris 
que van donar suport a la llei i dels representants sindi-
cals del CPNL.»

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Alfons López i Tena
Diputat del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10768)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
Coordinació i l’impuls de la Política Lingüística (tram. 
302-00022 /09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

El Parlament de Catalunya:

«1. Manifesta la seva discrepància davant de les inter-
pretacions restrictives que limitin l’ús del català a l’ense-
nyament i a les administracions del país.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 1

«1. Continuar el diàleg amb el sector i aprovar, abans del 
31 de desembre de 2011, el reglament de desplegament de 
la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema de Catalunya, 
que serà consensuat com a mínim, amb aquells grups 
parlamentaris que van donar suport a la Llei i que ha 
de mantenir els preceptes i els terminis que fixa la Llei 
en el seu articulat respecte de la llengua catalana.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP Socialista

Del punt 7 del text de la Moció

6. Mantenir l’impuls de programes d’alfabetització ins-
trumental en català per a persones adultes, d’acord amb 
el Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu de millo-
rar l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 10759)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, diputat del Subgrup Parlamenta-
ri de Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenta les esmenes següents a la Moció subse-
güent a la interpel·lació (tram. 302-00022/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Punt 1

Modificar: «6 mesos» per «3 mesos».

2 Esmena num. 2
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Punt 2

Eliminar: «[...] que serà consensuat, com a mínim, amb 
aquells grups parlamentaris que van donar suport a la 
Llei»

3 Esmena núm. 3
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Punt 3

Modificar: «6 mesos» per «3 mesos».

4 Esmena núm. 4
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt 5

Afegir al final: «[...] per tal d’assegurar que totes les per-
sones que demanen classes de català bàsic puguin ser 
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8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 7

«7. Mantenir l’impuls de programes d’alfabetització ins-
trumental en català per a persones adultes com el «Lle-
tres per a tothom», amb l’objectiu d’eradicar l’analfabe-
tisme i millorar l’accés a l’aprenentatge de la llengua 
catalana.»

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’integració dels im-
migrants
Tram. 302-00023/09

Esmenes presentades
Reg. 10746, 10753 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 10746)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta l’esmena següent a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
d’integració dels immigrants (tram. 302-00023/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De tot el text de la Moció

El Parlament de Catalunya reconeix el Pacte Nacional 
per a la Immigració com a marc de consens entre els par-
tits polítics, administracions, societat civil i agents socials 
i econòmics. El Pacte Nacional per a la Immigració defi-
neix i impulsa els eixos i les polítiques en matèria d’immi-
gració d’acord amb les seves línies programàtiques, amb 
un especial èmfasi en les polítiques d’integració.

Així mateix, i d’acord amb el mateix Pacte i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a continuar desplegant 
la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya on s’establei-
xen mesures i instruments per a la integració dels nou-
vinguts, conjuntament amb la resta d’Administracions, 
especialment les administracions locals.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 2

«2. Concertar amb les organitzacions dels sectors impli-
cats i impulsar un programa orientat a la formació in-
tegral i a mida dels treballadors, per tal de millorar el 
coneixement del català i incrementar-ne l’ús en el sector 
de l’hostaleria, el turisme i el comerç.»

4 Esmena núm. 4
De supressió i modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 3

«3. Aprovar, en el termini de 6 mesos, un pla de desple-
gament i de control de compliment de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del codi de consum en allò que fa re-
ferència al capítol VIII, que garanteix els drets lingüís-
tics dels catalans i les catalanes, que prevegi una acció 
d’acompanyament del sector implicat per al seu com-
pliment en els terminis que fixa la Llei.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 4

«4. Impulsar l’aplicació del Decret 128/2010, de 14 de 
setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic 
del professorat del sistema universitari de Catalunya.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 5

«5. Garantir i consolidar els recursos destinats al Con-
sorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) per tal 
que li permetin assolir els objectius i la planificació de 
les seves activitats, especialment els cursos de català de 
nivell bàsic.»

7 Esmena núm. 7
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 6

«6. Adequar el Consorci per a la Normalització Lingü-
ística (CPNL) per tal que esdevingui, d’acord amb allò 
que estableix l’article 9 de la Llei 10/2010 del 7 de maig, 
d’acollida de les persones immigrades i de les retornades 
a Catalunya, l’instrument principal per garantir l’assoli-
ment de les «competències bàsiques en llengua catalana 
per a les persones titulars del dret d’accés al servei que 
no la coneguin», Aquest Pla haurà de comptar, com a 
mínim amb el consens del sector social i professional 
interessat, i de les institucions i administracions locals 
implicades.»
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11. Emprendre accions de seguiment i acompanyament 
dels processos de reagrupament familiar i assegurar la 
coordinació de la informació entre les administracions 
responsables, millorant l’atenció psicoafectiva i afavorint 
les oportunitats d’inserció laboral.

12. Reforçar la presència de la Generalitat a l’exteri-
or, desenvolupant el Servei d’Intermediació i Forma-
ció Laboral en Origen allà on es constati la necessitat 
de contractació de persones estrangeres, d’acord amb 
les necessitats del nostre mercat laboral i prioritzant la 
contractació interna. El Govern farà el seguiment de la 
contractació en origen (sectors, perfils professionals, 
categories professionals, tipus d’empresa, tipus de con-
tracte, etc.) des de la Comissió d’Immigració del SOC i 
en coordinació amb els agents econòmics i socials, així 
com dels efectes socials que generin aquests fluxos, en la 
Comissió Interdepartamental d’Immigració.

13. Estendre les autoritzacions temporals de recerca de 
feina per al sector de serveis de proximitat i cura a les 
persones. Cal assegurar que les persones que hi accedei-
xin assegurin les condicions dignes per viure, es guiïn per 
un pla de recerca de feina, i es comprometin a retornar 
al seu país d’origen en cas de no accedir al mercat de 
treball.

14. Combatre la contractació irregular a través del des-
plegament de l’article 170.2 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, mitjançant l’augment del nombre de recursos 
destinats a la inspecció de treball i l’increment de l’eficà-
cia dels processos sancionadors.

15. Emprendre programes específics d’acollida de les 
persones refugiades per motius polítics, humanitaris o 
d’opció sexual i de reconeixement de la figura del refugi 
polític.

16. Emprendre programes específics d’atenció a les per-
sones víctimes de tràfic o tracta, així com combatre’n les 
xarxes que en són responsables.

17. Gestionar el retorn als països d’origen amb l’oficina 
de l’Organització Internacional de les Migracions a Ca-
talunya i altres organitzacions no governamentals, així 
com coordinar les seves accions amb les ambaixades es-
panyoles a l’exterior.

18. Establir la cooperació, a partir de protocols públics, 
entre països d’origen i destinació migratòria en matèria 
de desenvolupament, de comerç i d’enfortiment institu-
cional.

19. Afavorir la transferència de remeses a través de ca-
nals transparents i de menor cost d’intermediació, afa-
vorint la informació, l’estudi i la regulació de les remeses 
com a font d’informació i promoció de la regularitat.

20. Limitar i compensar la descapitalització humana 
com a element de responsabilitat compartida.

21. Emprendre activitats de sensibilització, formació i 
investigació sobre els vincles entre migracions i desen-
volupament a través de l’Educació per al Desenvolupa-
ment, tant en els centres educatius com en altres àmbits 
d’interrelació social.

II. En referència a l’adaptació dels serveis públics a una 
societat diversa instar el Govern de la Generalitat a re-

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10753)

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenta les esmenes següents a la moció subse-
güent a la Interpel·lació al Govern sobre la política d’in-
tegració dels immigrants (tram. 302-00023/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De tota la Moció

I. En referència a la gestió dels fluxos migratoris i accés 
al mercat de treball instar el Govern de la Generalitat a 
refermar-nos en promoure les següents mesures incloses 
en el Pacte Nacional per a la Immigració: 

1. Fomentar l’accés en igualtat de condicions a les po-
lítiques específiques de formació contínua i l’ocupabili-
tat, adaptades als treballadors i treballadores d’origen 
estranger, especialment aquells que es troben aturats o 
en risc d’atur.

2. Promoure en igualtat de condicions l’accés a la forma-
ció inicial i contínua de la població immigrada ocupada, 
o susceptible de ser ocupada, en els serveis de proximitat 
i de cura de les persones.

3. Fer aflorar els sectors de la població qualificada a tra-
vés de l’agilitació dels tràmits per a l’homologació de la 
formació, el reconeixement de l’experiència professional 
i la creació de mecanismes d’inserció laboral per als sec-
tors qualificats.

4. Fomentar, en les administracions públiques, la presèn-
cia de professionals de procedències diverses.

5. Emprendre mesures d’acompanyament, d’orientació i 
tutorització per tal d’assegurar l’accés al mercat de tre-
ball del jovent amb especials dificultats d’inserció labo-
ral.

6. Facilitar, a les persones que han participat en un pro-
cés de formació reglat, l’accés a una autorització de tre-
ball.

7. Assegurar la resposta, en quinze dies, de l’Administra-
ció a les modificacions en les autoritzacions inicials de 
treball.

8. Promoure els canvis legislatius i treballar conjunta-
ment amb l’Administració de l’Estat per tal de trobar so-
lucions puntuals a la situació en la qual es troben les per-
sones amb una ordre d’expulsió que no es pot fer efectiva.

9. Crear el Programa de retorn assistit per a presos i ex-
presos, amb accions específiques en matèria d’acollida, 
rehabilitació, inserció i formació.

10. Promoure els canvis legislatius, els instruments ne-
cessaris i treballar conjuntament amb l’Administració de 
l’Estat per facilitar l’accés a l’autorització de treball de 
les persones reagrupades.
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27. Implementar, en col·laboració amb els agents econò-
mics i socials, serveis de primera acollida als centres de 
treball en el marc de programes més amplis de gestió de 
la diversitat.

28. Regular els perfils professionals d’atenció i gestió del 
fet migratori, en coordinació amb el departament compe-
tent en aquesta matèria.

29. Crear mecanismes de detecció de les necessitats d’in-
tervenció i de les situacions crítiques de competència pels 
serveis públics que poden ocasionar tensions la cohesió 
social i la convivència.

30. Implantar models de zonificació escolar integradors 
amb la participació de l’escola pública i la concertada 
que permetin una escolarització equilibrada entre el dret 
d’elecció de les famílies i la necessària cohesió social.

31. Desenvolupar un currículum educatiu intercultural i 
inclusiu per a tota la població escolar.

32. Promoure el desenvolupament de projectes de convi-
vència intercultural que potenciïn i millorin les accions 
que ja es duen a terme de manera participativa, global i 
integradora, tant a dins dels centres educatius com en el 
seu entorn.

33. Emprendre un programa d’abast nacional per a l’al-
fabetització i el reforç de la formació d’adults, en col-
laboració amb els ens locals.

34. Adaptar els serveis d’atenció juvenil a través de la 
Xarxa d’Oficines per als Joves, per tal que els serveis 
d’atenció juvenil s’adeqüin a la diversitat de les persones 
usuàries, que incorporin entre les seves funcions un ser-
vei de primera acollida per a persones joves reagrupades 
i que prestin serveis d’assessorament jurídic i laboral, 
així com en matèria d’habitatge i salut a adolescents i 
joves.

35. Desplegar, conjuntament amb l’Administració local, 
els instruments necessaris per al coneixement de la po-
blació immigrada als municipis, així com, i d’acord amb 
el que s’estableix a la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, 
desplegar els instruments adequats i eficaços per lluitar 
contra les situacions d’infrahabitge i contribuir a evitar 
la vulneració dels drets humans i els problemes de convi-
vència social.

36. Garantir l’estabilitat de les col·laboracions en la 
prestació de serveis, la coordinació de les actuacions, 
així com l’avaluació, mitjançant l’establiment de con-
tractes programa entre els agents implicats en les políti-
ques d’acollida i d’integració.

a. Potenciar l’òrgan estable de coordinació en matèria de 
polítiques d’immigració entre la Generalitat de Catalu-
nya i els ens locals.

b. Potenciar el treball de l’òrgan de col·laboració bila-
teral en matèria de polítiques d’immigració Estat-Gene-
ralitat.

c. Reclamar el traspàs a la Generalitat de Catalunya de 
la informació referent a les persones que s’estableixen o 
es volen establir a Catalunya.

37. Mantenir criteris comuns d’avaluació de les actuaci-
ons sobre immigració finançades amb recursos públics.

fermar-nos en promoure les següents mesures incloses en 
el Pacte Nacional per a la Immigració: 

22. Impulsar la unificació dels criteris d’inscripció al pa-
dró municipal, l’elaboració de l’informe municipal sobre 
la disponibilitat i l’adequació de l’habitatge i de l’infor-
me municipal per a documentar l’arrelament social. Cal 
garantir que les persones accedeixin a l’empadronament 
si compleixen els requisits que marca la Llei de bases de 
règim local i si la seva voluntat explícita és residir en el 
municipi; cal donar, també, resposta a la situació de les 
persones sense domicili fix.

23. Desenvolupar un servei d’acollida universal, sistema-
titzat i homogeni a tot el territori, i en els països d’origen 
si escau, adreçat a la normalització i l’autonomia de les 
persones immigrades, que redueixi la incertesa, informi 
sobre l’entorn social i cultural, els drets i deures existents, 
l’accés als serveis bàsics i contribueixi a millorar el nivell 
de formació de les persones que arriben a Catalunya.

a. La Generalitat serà la responsable de dissenyar i es-
tablir els mòduls de continguts estandarditzats-matèria 
curricular comuna: coneixement de la societat d’acolli-
da, del mercat laboral a través de les oficines de treball 
de la Generalitat, i formació en llengua catalana.

b. D’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en 
el seu article 6 i d’acord amb el nostre model lingüístic i 
educatiu, la llengua vehicular d’acollida serà el català. 
El servei d’acollida garantirà l’aprenentatge en primer 
lloc de la llengua catalana, i es facilitarà l’adquisició de 
competències lingüístiques en llengua castellana sempre 
que la persona ho requereixi per completar el seu procés 
d’acollida.

c. Les empreses, voluntàriament, podran ser responsa-
bles d’aquesta formació, i s’establiran mesures per comp-
tar amb el suport i el reconeixement de la Generalitat.

d. Es garantirà el compliment d’un mateix protocol flexi-
ble i adaptat de primera acollida en qualsevol dels ser-
veis del municipi −aprenentatge de la llengua catalana, 
serveis socials, de salut o servei escolar i educatiu− per 
assegurar que el procés d’acollida en cadascun d’aquests 
serveis es faci evitant repeticions, incoherències i com-
partint aquells recursos que permeten una bona comu-
nicació entre els professionals dels serveis i l’usuari o 
usuària.

24. Garantir als ens locals mitjançant un contracte-pro-
grama que estabilitzi la relació plurianualment, el suport 
tècnic, pressupostari i l’assessorament necessari en l’àm-
bit de les polítiques d’acollida i integració.

25. Facilitar els recursos lingüístics als serveis d’acollida 
perquè puguin atendre l’usuari o usuària amb un idioma 
de proximitat, tot garantint que la llengua vehicular del 
servei sigui la catalana.

26. Definir i delimitar clarament les responsabilitats de 
les diverses institucions i agents socials que intervenen 
en la prestació de serveis als nouvinguts, i impulsar la 
creació de xarxes locals d’acollida per garantir que els 
serveis siguin harmònics, complementaris i perquè es 
tendeixi al compliment dels principis d’economia, efici-
ència i eficàcia.



18 d’abril de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 57

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 176

seus drets i el compliment dels seus deures. En aquest 
sentit, es consideren eines bàsiques per a la integració el 
coneixement de la societat d’acollida, la inserció laboral 
i el coneixement lingüístic.

b. Dins l’harmonització necessària dels criteris per acre-
ditar l’arrelament social, introduir com a element neces-
sari el fet d’haver assolit els coneixements facilitats pel 
servei de primera acollida.

c. Els processos relatius a la integració, restar desvincu-
lats de l’exercici de drets socials. Els requisits del dret 
a prestacions, i els del dret d’accés a serveis, depenen 
de les normes reguladores de cada prestació i de cada 
servei, que han de fonamentar-se en la igualtat de drets 
i deures per part de les persones residents a Catalunya.

d. Proposar concedir el dret a vot a les eleccions muni-
cipals a les persones estrangeres amb un permís de resi-
dència permanent.

41. Promoure que els Grups Parlamentaris signin un 
compromís per a la no-utilització instrumental del fet 
migratori en els períodes electorals per part dels partits 
polítics amb representació a Catalunya.

42. Crear l’Observatori de les Migracions per fer un se-
guiment dels fenòmens migratoris, de la implantació de 
les polítiques d’immigració, de l’impuls de la recerca en 
l’àmbit de les migracions i la construcció d’un sistema 
d’informació que permeti fer un seguiment continu de les 
variables principals que incideixen en l’àmbit de les mi-
gracions. Haurà de ser dirigit a partir de la concertació 
entre l’àmbit de la decisió política, la recerca i el tercer 
sector.

43. Promoure l’adhesió de tots els mitjans de comunica-
ció al protocol del Col·legi de Periodistes sobre el tracta-
ment mediàtic del fet migratori.

44. Fomentar la presència de les noves catalanes i cata-
lans en els mitjans de comunicació.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

III. En referència a la integració en una cultura públi-
ca comuna instar el Govern de la Generalitat a refer-
mar-nos en promoure les següents mesures incloses en el 
Pacte Nacional per a la Immigració: 

38. Fomentar la incorporació i la participació dels nous 
catalans i catalanes en les entitats culturals, i esportives, 
en les associacions, en les entitats polítiques, els sindi-
cats, en les entitats empresarials i de comerç, evitant la 
creació d’una xarxa paral·lela.

a. Fomentar a través de la implantació del Pla Nacional 
de l’Associacionisme i el Voluntariat les actuacions cor-
responents per a la incorporació a les entitats culturals 
dels nous catalans i catalanes.

• Facilitar i promocionar la participació en la comunitat 
i en l’associacionisme de les noves ciutadanies, amb el 
suport tècnic de l’Administració pública.

• Facilitar la participació de les persones nouvingudes en 
les entitats i les associacions que promoguin la cultura 
pública comuna.

• Treballar l’associacionisme com a eina d’integració i 
convivència tenint en compte la diversitat de la població.

• Fomentar, mitjançant acords en el si del Consell de Re-
lacions Laborals, la participació dels treballadors i tre-
balladores estrangers en els centres de treball.

b. Mantenir i actualitzar el recull de bones pràctiques de 
gestió de la diversitat per a les empreses.

39. Fomentar les accions comunitàries adreçades al con-
junt de la població des d’una pràctica inclusiva fomen-
tant la convivència.

a. Potenciar l’acció comunitària dels centres sanitaris 
amb especial atenció a les poblacions vulnerables, detec-
tant les seves necessitats específiques i aportant soluci-
ons integrades i inclusives amb la participació, tant en la 
definició com en l’acció de fer el seguiment, de les perso-
nes a les quals s’adrecen.

b. Acompanyar els processos d’adaptació als canvis per 
persones autòctones que estan en entorns on s’ha produ-
ït una ràpida transformació fruit de l’assentament de la 
immigració.

c. Incentivar la participació en el teixit associatiu i comu-
nitari mitjançant les parelles lingüístiques, els socis, les 
famílies d’acollida, les AMPA i altres estratègies adapta-
des a cada àmbit associatiu.

d. Aprofundir en el suport a les polítiques de promoció 
econòmica desenvolupades pels ens locals, abordant una 
política comercial integradora que superi el binomi en-
tre els comerços regentats per la població autòctona i la 
immigrada.

40. Treballar conjuntament amb l’Estat, en el marc dels 
òrgans de relació bilateral, perquè la Generalitat partici-
pi de forma decisiva en la determinació dels fets relatius 
a la integració i en la seva acreditació en aquells casos 
en els quals la normativa ho requereixi.

a. Determinar els fets relatius a la integració i les formes 
d’acreditar-los es basaran en serveis de caràcter infor-
matiu i formatiu que fomentin l’autonomia personal, la 
mobilitat social, la igualtat d’oportunitats, l’exercici dels 
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sos presenti un estudi sobre el present i futur de l’energia 
nuclear a Catalunya.»

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10765)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García 
Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esme-
nes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el present i el futur de l’energia nuclear a 
Catalunya (tram. 302-00025/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3.b)

«Exigir al Govern de l’Estat que actualitzi els plans de 
seguretat de les instal·lacions nuclears d’acord amb les 
noves exigències que es deriven de l’accident nuclear del 
Japó, així com els plans de seguretat de totes les instal-
lacions petroquímiques.»

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges al Parlament 
corresponent al 2010
Tram. 360-00002/09

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor-
me en la sessió núm. 3, tinguda els dies 28.03.2011 i 
11.04.2011 (DSPC-C 47 i 57).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el present i el futur de l’energia 
nuclear a Catalunya
Tram. 302-00025/09

Esmenes presentades
Reg. 10757, 10765 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 10757)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el present i el futur de l’energia nuclear a Catalunya 
(tram. 302-00025/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP Socialista

Al punt 1 del text de la Moció

«[...] i per analitzar el present i el futur de l’energia nucle-
ar a Catalunya en el pou escenari internacional, tenint 
en compte el final de la vida útil de les centrals nucle-
ars catalanes que preveu el Pla d’energia vigent.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista

Al final del punt 2 de la Moció

«[...], d’acord amb les Resolucions 150/VIII i 632/VIII  
aprovades pel Parlament de Catalunya, i encomana al 
Govern de la Generalitat que, conjuntament amb el de 
l’Estat, busqui una solució per les anomenades piscines 
de combustible gastat de les centrals nuclears catalanes 
per tal com aquesta no és la manera òptima de guardar 
els residus.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

Al final de l’apartat b) del punt 3 del text de la Moció

b) Exigir al Govern de l’Estat que actualitzi els plans de 
seguretat d’acord amb les noves exigències que es de-
riven de l’accident nuclear del Japó, i que en les proves 
d’estrès a les quals s’han de sotmetre les nuclears cata-
lanes sigui tingut en compte el Govern de la Generalitat.

4 Esmena núm. 4
De supressió 
GP Socialista

D’un incís de l’apartat c) del punt 3 del text de la Moció

«[...] organitzacions sindicals més representatives. En-
carregar a l’esmentada taula que en el termini de sis me-
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4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat
Tram. 411-00004/09

Ratificació del president

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió tin-
guda el dia 13 d’abril de 2011, d’acord amb els articles 
41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, ha ratificat com 
a president el diputat Alfons López i Tena per a proveir 
la vacant causada per la renúncia del diputat Joan Lapor-
ta i Estruch.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Alfons López i Tena

Elecció del secretari

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió tin-
guda el dia 13 d’abril de 2011, d’acord amb els articles 
41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del 
grup parlamentari de Convergència i Unió, ha elegit se-
cretària la diputada Begonya Montalban i Vilas en subs-
titució de la diputada Anna Figueras i Ibàñez.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Alfons López i Tena 

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Lli-
bertat al Sàhara
Tram. 413-00001/09

Designació de membres
Reg. 10072 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 62 del 
Reglament del Parlament, comunica que la representant 
del Grup Parlamentari Socialista a l’Intergrup per la Pau 

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’un diputat
Tram. 234-00012/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 9, 13.04.2011, DSPC-P 12

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 d’abril 
de 2011, ha estudiat el dictamen de la Comissió de l’Es-
tatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades ma-
nifestades pel diputat  Joan Güell i Serra relatives a les 
activitats professionals, laborals o empresarials que exer-
ceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’article 
16.1.b del Reglament, el Ple del Parlament estableix la 
situació de compatibilitat del diputat Joan Güell i Serra.

Palau del Parlament,  13 d’abril de 2011

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/09

Elecció del secretari

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 7 
d’abril de 2011, d’acord amb els articles 41.2 i 42.1 del 
Reglament del Parlament, i a proposta del grup parla-
mentari de Convergència i Unió, ha elegit secretari el 
diputat Joan Güell i Serra en substitució del diputat Lluís 
Guinó i Subirós.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió  El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona 
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Subgrup Parlamentari Ciutadans

Carmen de Rivera i Pla

L’Intergrup, d’acord amb l’article 62.3 del Reglament del 
Parlament, ha elegit coordinadora la diputada Anna Fi-
gueras i Ibàñez. 

Així mateix, d’acord amb l’article 62.4 del Reglament 
del Parlament, proposa que participin en els seus treballs 
els especialistes l’Associació de Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2011

La coordinadora de l’Intergrup 
Anna Figueras i Ibàñez

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/09

Constitució i elecció de la coordinadora

Intergrup del Poble Gitano

El dia 8 d’abril de 2011 s’ha constituït l’Intergrup del Po-
ble Gitano. De conformitat amb l’article 62.3 del Regla-
ment del Parlament, és integrat pels membres següents: 

Grup Parlamentari de Convergència I Unió

Milagros Fernández i López

Grup Parlamentari Socialista

Eva Granados Galiano

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rafael López i Rueda

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Mercè Civit Illa

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Anna Simó i Castelló

Subgrup Parlamentari Ciutadans

Jordi Cañas Pérez

L’Intergrup, d’acord amb l’article 62.3 del Reglament del 
Parlament, ha elegit coordinadora la diputada Milagros 
Fernández i López

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

La coordinadora de l’Intergrup 
Milagros Fernández i López

Designació de membres
Reg. 9492 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 62 del 
Reglament del Parlament, comunica que la representant 

i la Llibertat al Sàhara és la diputada Mònica Lafuente 
de la Torre.

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Composició de l’Intergrup de Suport a la Bi-
cicleta
Tram. 413-00002/09

Designació de membres
Reg. 9591 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 62 del 
Reglament del Parlament, comunica que el representant 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa a l’Intergrup de Suport a la 
Bicicleta és el diputat Joan Boada Masoliver.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis 
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Composició de l’Intergrup de Població, Des-
envolupament i Salut Reproductiva
Tram. 413-00003/09

Constitució, elecció de la coordinadora i de-
signació d’especialistes

Intergrup de Població, Desenvolupament i 
Salut Reproductiva
El dia 4 d’abril de 2011 s’ha constituït l’Intergrup de Po-
blació, Desenvolupament i Salut Reproductiva. De con-
formitat amb l’article 62.3 del Reglament del Parlament, 
és integrat pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Anna Figueras i Ibàñez

Grup Parlamentari Socialista

Núria Segú i Ferré

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Eva Garcia i Rodríguez

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Laia Ortiz Castellví

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Carme Capdevila i Palau
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Comunitat Israelita de Barcelona da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè informi sobre les activitats 
de la Comunitat en pro de les relacions en-
tre ambdós països
Tram. 356-00034/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 7945).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea, sessió del 12.04.2011.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Institut Ramon Llull davant la Comissió de 
Cultura i Llengua perquè informi sobre els 
objectius i les actuacions a realitzar en la 
nova etapa de l’Institut
Tram. 356-00063/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió  
(reg. 9290).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 11.04.2011.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Habitatge davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre les noves 
polítiques de sòl i habitatge
Tram. 356-00065/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Boada Masoliver, juntament amb un al-
tre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 9309).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 12.04.2011.

del Grup Parlamentari Socialista a l’Intergrup del Poble 
Gitano és la diputada Eva Granados Galiano.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Designació de membres
Reg. 10008 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 12.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 62 del Reglament del Parlament, 
comunica que el representant del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya a l’Intergrup del Poble Gita-
no és el diputat Rafael López Rueda.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher 
Portaveu del GP del PPC

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la 
política d’habitatge
Tram. 354-00030/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
9348).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat, sessió del 12.04.2011.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Secretaria de Territori i Mobilitat 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat perquè informin sobre les polítiques de 
sòl i habitatge
Tram. 356-00071/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9603).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 12.04.2011.

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre el Pla de qualitat ambiental a 
l’entorn metropolità de Barcelona
Tram. 356-00072/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 9606).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 12.04.2011.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè infor-
mi sobre les línies de treball de la Secretaria 
d’Afers Exteriors
Tram. 356-00073/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 10018).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea, sessió del 12.04.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació contra l’Anorèxia i la 
Bulímia davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre les activitats de l’Associació i 
la problemàtica d’aquestes malalties
Tram. 356-00066/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 9346).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 13.04.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Agència de Qualitat d’Internet da-
vant la Comissió de Salut perquè informi so-
bre el tractament de l’anorèxia i la bulímia a 
Internet i la informació disponible
Tram. 356-00067/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 9347).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 13.04.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Secretaria d’Habitatge i Millo-
ra Urbana davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informin sobre les polí-
tiques de sòl i habitatge
Tram. 356-00070/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9603).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 12.04.2011.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Secretaria d’Afers Exteriors da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè informin sobre les políti-
ques d’acció exterior
Tram. 356-00077/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10032).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea, sessió del 12.04.2011.

Sol·licitud de compareixença del director 
general de l’Agència de Qualitat d’Internet 
davant la Comissió de Salut perquè expliqui 
el resultat de l’estudi sobre l’anorèxia i la bu-
límia a Internet
Tram. 356-00078/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Cristina Iniesta i Blasco, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Josep M. Sabaté Guasch, 
del Grup Parlamentari Socialista, Eva García i Rodrí-
guez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Laia Ortiz Cas-
tellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Cañas Pérez, 
del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 10098).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 13.04.2011.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
de l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia 
davant la Comissió de Salut perquè expliqui 
el resultat de l’estudi sobre l’anorèxia i la bu-
límia a Internet
Tram. 356-00079/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Cristina Iniesta i Blasco, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Josep M. Sabaté Guasch, 
del Grup Parlamentari Socialista, Eva García i Rodrí-
guez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Laia Ortiz Cas-
tellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Cañas Pérez, 
del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 10098).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 13.04.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Direcció General de Dret i d’En-
titats Jurídiques davant la Comissió de 
Justícia perquè informin sobre l’ús de la me-
diació com a instrument per a la resolució 
de conflictes
Tram. 356-00074/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10029).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 13.04.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Secretaria de Relacions amb 
l’Administració de Justícia davant la Comis-
sió de Justícia perquè informin sobre la jus-
tícia de proximitat
Tram. 356-00075/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10030).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 13.04.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Direcció General de Cooperació 
al Desenvolupament davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè informin so-
bre les polítiques de cooperació al desenvo-
lupament i d’ajut humanitari
Tram. 356-00076/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10031).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 13.04.2011.



18 d’abril de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 57

4.53.05. INFORMACIó 183

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Dret i d’Entitats Jurídiques da-
vant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre la justícia de proximitat i sobre la me-
diació com a mitjà de resolució de conflictes
Tram. 356-00083/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 10769).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 13.04.2011.

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Règim Penitenciari i Recursos 
davant la Comissió de Justícia perquè infor-
mi sobre l’experiència dels mòduls de parti-
cipació i convivència al centre penitenciari 
Lledoners
Tram. 356-00084/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 10770).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 13.04.2011.

Sol·licitud de compareixença de la presi-
denta de l’Associació Espanyola contra el 
Càncer - Catalunya contra el Càncer Girona 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre les actuacions i els projectes de futur 
en la lluita contra el càncer
Tram. 356-00086/09

Sol·licitud

Sol·licitud: María José Garcia Cuevas, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 10789).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 13.04.2011.

Sol·licitud de compareixença del delegat del 
Govern davant la Unió Europea davant la 
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Euro-
pea perquè informi sobre el seu programa 
d’actuació
Tram. 356-00080/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Laia Ortiz Castellví, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10558).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea, sessió del 12.04.2011.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè informi 
sobre el seu programa d’actuació
Tram. 356-00081/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Laia Ortiz Castellví, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10559).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea, sessió del 12.04.2011.

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Cooperació davant la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat perquè informi 
sobre el seu programa d’actuació i sobre el 
desplegament del Pla director de coopera-
ció
Tram. 356-00082/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10560).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 13.04.2011.
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Compareixença del director dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament a Girona davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
per a informar sobre la prohibició a direc-
tors d’instituts de parlar amb els mitjans de 
comunicació
Tram. 357-00016/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Compareixença del rector de la Universitat 
de Barcelona davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats per a informar sobre 
les polítiques d’universitat, recerca i innova-
ció
Tram. 357-00017/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Compareixença de la rectora de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats per a 
informar sobre les polítiques d’universitat, 
recerca i innovació
Tram. 357-00018/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Compareixença del rector de la Universitat 
Politècnica de Catalunya davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a informar 
sobre les polítiques d’universitat, recerca i 
innovació
Tram. 357-00019/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’En-
senyament i Universitats amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les polítiques 
d’innovació i transferència a l’activitat eco-
nòmica, social i territorial
Tram. 355-00023/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 4, 
del 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Sessió informativa de la Comissió d’En-
senyament i Universitats amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre les políti-
ques d’innovació i transferència a l’activitat 
econòmica, social i territorial
Tram. 355-00024/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 4, 
del 07.04.2011 (DSPC-C 54).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de representants del col-
lectiu Papàs de l’Àlex davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a informar 
sobre els projectes i les línies d’actuació 
d’aquesta associació
Tram. 357-00015/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).
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Compareixença de la rectora de la Universi-
tat Oberta de Catalunya davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a informar 
sobre les polítiques d’universitat, recerca i 
innovació
Tram. 357-00024/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Compareixença del rector de la Universitat 
de Vic davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats per a informar sobre les políti-
ques d’universitat, recerca i innovació
Tram. 357-00025/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Compareixença de la rectora de la Universi-
tat Ramon Llull davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats per a informar sobre 
les polítiques d’universitat, recerca i innova-
ció
Tram. 357-00026/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Compareixença del rector de la Universitat 
Internacional de Catalunya davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats per a infor-
mar sobre les polítiques d’universitat, recer-
ca i innovació
Tram. 357-00027/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Compareixença del rector de la Universitat 
Pompeu Fabra davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats per a informar sobre 
les polítiques d’universitat, recerca i innova-
ció
Tram. 357-00020/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Compareixença de la rectora de la Universi-
tat de Girona davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats per a informar sobre les 
polítiques d’universitat, recerca i innovació
Tram. 357-00021/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Compareixença del rector de la Universitat 
de Lleida davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats per a informar sobre les 
polítiques d’universitat, recerca i innovació
Tram. 357-00022/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Compareixença del rector de la Universitat 
Rovira i Virgili davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats per a informar sobre 
les polítiques d’universitat, recerca i innova-
ció
Tram. 357-00023/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat 4989/2000, in-
terposat pel Parlament contra el capítol V, 
Comerç interior, del títol IV, Altres mesures 
liberalitzadores, del Reial decret llei 6/2000, 
del 23 de juny, de mesures urgents d’inten-
sificació de la competència en mercats de 
béns i serveis
Tram. 380-00001/06

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 8830 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 29.03.2011

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay 
Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pé-
rez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel 
Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco 
José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don 
Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de 
los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4989-2000 
interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra el art. 
43 y el párrafo octavo de la disposición final segunda 
del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas 
urgentes de intensificación de la competencia en mer-
cados de bienes y servicios. Ha formulado alegaciones 
el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado 
don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer del 
Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro de este 
Tribunal el día 20 de septiembre de 2000 el Letrado del 
Parlamento de Cataluña, en la representación que legal-
mente ostenta, promueve recurso de inconstitucionali-
dad contra el art. 43 y el párrafo octavo de la disposición 
final segunda del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de ju-
nio, de medidas urgentes de intensificación de la compe-
tencia en mercados de bienes y servicios.

La impugnación se fundamenta en los motivos que, resu-
midamente, se exponen a continuación: 

a) Se alega en primer lugar la infracción del art. 86.1 CE 
por entender que las medidas contenidas en el art. 43 del 

Compareixença del rector de la Universitat 
Abat Oliba davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats per a informar sobre les 
polítiques d’universitat, recerca i innovació
Tram. 357-00028/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
gener del 2011
Tram. 337-00006/09

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 9992 / Coneixement i tramesa a la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 12.04.2011

A la Presidenta del Parlament

Respectada presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes de ge-
ner de 2011 perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Ben cordialment,

Barcelona, 6 d’abril de 2011

Ramon Font Bové

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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que una regulación estatal básica en materia de horarios 
comerciales no puede fundarse en la necesidad de ase-
gurar el derecho a la libertad de empresa del art 38 CE 
pues la doctrina constitucional (con cita al respecto de 
la STC 223/1993) tiene declarado que el establecimiento 
del régimen de horarios comerciales no afecta al conte-
nido esencial de la libertad de empresa ni tampoco pue-
de encontrar su fundamento en la libertad de circulación 
y el establecimiento de personas y la libre circulación de 
bienes por todo el territorio español.

c) En tercer lugar se alega que el art. 43 no tiene el carác-
ter de norma básica dictada al amparo del art. 149.1.13 
CE y vulnera por ello la competencia exclusiva de la Ge-
neralidad de Cataluña en materia de comercio interior.  
A tal fin se analiza el alcance de la citada competencia 
estatal resaltando que la misma no puede ser interpreta-
da de manera expansiva debiendo concretarse en medi-
das que tengan un alcance general. En cuanto a los hora-
rios comerciales entiende que debe partirse del principio 
de que la estructuración del mercado de la distribución 
corresponde, en primera instancia, a las Comunidades 
Autónomas que ostentan la competencia en materia de 
comercio interior debiendo tener la intervención estatal 
en este ámbito un carácter excepcional. Con arreglo a 
lo anterior, el recurrente considera que la finalidad de la 
norma no justifica su carácter básico por cuanto ésta ti-
ene muy poco que ver con la política económica general 
o con la ordenación de la economía, en tanto que carece 
de incidencia significativa sobre la misma, ni tampoco 
con la defensa de la competencia sin que se aporte dato 
objetivo alguno que justifique que la libertad de horari-
os garantiza una supuesta mejor competitividad de los 
pequeños comercios ante las grandes superficies comer-
ciales. Asimismo señala la improcedencia de entender 
que una regulación unitaria de los horarios comerciales 
vendría impuesta por el principio de unidad de mercado 
pues ello supone desconocer que esta unidad de mercado 
no es incompatible con la existencia de estructuras co-
merciales y de horarios dispares tal como ponen de ma-
nifiesto el Derecho comunitario y el propio Tribunal de 
Justicia comunitario. Por otra parte el recurrente alega 
que, al otorgar libertad absoluta de horarios a los esta-
blecimientos de menos de 300 metros cuadrados, el pre-
cepto impugnado incide directamente en una cuestión 
específica del comercio interior de modo tal que anula 
por completo toda posibilidad de actuación autonómica 
suponiendo por ello el vaciamiento de las competencias 
en relación a los horarios de este tipo de establecimien-
tos, reducción del margen de maniobra autonómico que 
también se reprocha a la fijación de un horario de apertu-
ra mínimo en noventa horas semanales y a la ampliación 
de la apertura en festivos a un mínimo anual de doce en 
el año 2004.

d) Finalmente la representación procesal del Parlamen-
to de Cataluña estima que el párrafo segundo del apar-
tado cuatro del art. 43 es inconstitucional por vulnerar 
el principio de seguridad jurídica y establecer una regla 
supletoria en materia de comercio interior. A este res-
pecto estima que este precepto da lugar a dos sistemas 
contrapuestos el de libertad absoluta de horarios en caso 
de inactividad autonómica y el de intervención pública 
en la determinación de horarios y días de trabajo en caso 
de producirse una intervención autonómica al respecto. 

Real Decreto-ley 6/2000 no responden a una situación 
de extraordinaria y urgente necesidad. El Letrado del 
Parlamento de Cataluña señala que el preámbulo de la 
norma se limita a indicar que los objetivos fundamen-
tales de las medidas que en ella se contienen se dirigen 
a dotar la oferta productiva española de la flexibilidad 
necesaria para hacer frente al incremento de la demanda 
sin generar desequilibrios económicos así como incen-
tivar la capacidad de crecimiento de nuestra economía 
como elemento de garantía del proceso de convergencia 
real con el resto de países de la Unión Europea. Conside-
raciones que, a su juicio, responden a una actividad ordi-
naria de gobierno y que en ningún caso explicitan en qué 
circunstancias concretas yace la extraordinaria y urgente 
necesidad, tratándose por el contrario de un conjunto de 
enunciados absolutamente generales bajo los que podría 
cobijarse cualquier medida general o sectorial. La falta 
de este presupuesto de la urgencia vendría, además, ex-
presamente reconocida en la intervención parlamentaria 
del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro 
de Economía de la que se desprende que lo pretendido 
habría sido dar continuidad a la situación actual, resul-
tando evidente, pues, a juicio del recurrente, que la tra-
mitación de la norma por las Cortes como proyecto de 
ley no hubiera puesto en peligro los objetivos a los que se 
refiere este Real Decreto-ley.

En cuanto a las concretas medidas adoptadas en el art. 
43 el Letrado del Parlamento señala que tampoco pue-
den ser consideradas extraordinarias o urgentes ya que 
el aumento de horas de apertura de los comercios o su 
liberalización absoluta no producen un incremento del 
consumo ni de la actividad económica general, obvián-
dose además que la inmediatez en la entrada en vigor del 
Real Decreto-ley no concuerda con una adaptación auto-
mática de los horarios comerciales a un horario más am-
plio ni tampoco la libertad de horarios aumenta la com-
petencia, aporta mayor ocupación o reduce la inflación 
ya que únicamente beneficia a las grandes superficies en 
detrimento de los pequeños y medianos comercios. Por 
todo ello estima que la nueva regulación de los horarios 
comerciales prevista en el art. 43 del Real Decreto-ley 
6/2000 no propicia unos efectos económicos inmediatos 
que pudieran servir para responder a una extraordinaria 
y urgente necesidad sino que se trata de unas medidas 
de política económica que tienen una declarada preten-
sión estructural y de estabilidad por lo que, al haber sido 
aprobadas mediante un Real Decreto-ley, son inconstitu-
cionales por infracción del art. 86.1 CE.

b) En segundo lugar el escrito de recurso considera que 
el art. 43 excede de la competencia reconocida al Estado 
por el art. 149.1.1 CE por cuanto los horarios comercia-
les tienen encaje dentro de la materia comercio interior, 
competencia exclusiva de la Generalidad de Cataluña 
que ha de ejercerla de acuerdo con los arts. 38, 131 y los 
números 11 y 13 del apartado 149 CE. A este respecto 
recuerda la doctrina constitucional recaída en relación 
con el art. 149.1.1 CE señalando que la misma, al tratarse 
de una competencia horizontal susceptible de proyec-
tarse en casi todos los ámbitos materiales, no puede ser 
interpretada de manera expansiva ya que ello supondría 
desvirtuar el sistema de reparto competencial. Así es-
tablecido el limitado campo de actuación del Estado en 
este punto el Letrado de la cámara autonómica indica 
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una situación parlamentaria distinta a la de la legislatura 
anterior.

Por lo que se refiere a la concreta medida en materia de 
horarios comerciales señala que no procede en esta sede 
la discusión sobre la bondad técnica de las medidas ni 
sobre su eficacia real sino solamente examinar la corres-
pondencia de las normas contenidas en el Real Decreto-
ley con la situación económica que se trata de afrontar a 
fin de controlar la apreciación de la misma como un su-
puesto de extraordinaria y urgente necesidad. Al respec-
to estima que, en relación con las medidas sobre horarios 
comerciales, se ha dado el presupuesto habilitante pues 
parte de una determinada situación económica, contiene 
unas medidas que han de ser aplicadas simultánea y ur-
gentemente y persigue unos objetivos claros que se verán 
afectados por tales medidas, todo ello acompañado por 
exigencias de urgencia derivadas de circunstancias par-
lamentarias (período vacacional y tramitación preferente 
de la ley de presupuestos) y políticas (cambio de legis-
latura).

b) Descarta a continuación la vulneración del art. 9.3 CE 
por la supuesta contradicción existente entre el art. 43.1 
que establece que no será de aplicación la libertad abso-
luta de horarios antes de 1 de enero de 2005 y el último 
párrafo del mismo precepto que remite, en defecto de 
disposiciones autonómicas, a lo dispuesto en el art. 2 de 
la Ley Orgánica 2/1996, que establece la libertad absolu-
ta de horarios. Así, indica que este régimen está vigente 
desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/1996 con 
lo que cabe dudar de que el mismo produzca la denun-
ciada inseguridad jurídica puesto que la disposición en-
juiciada establece un régimen de horarios que, al no ser 
de libertad absoluta, requiere de desarrollo autonómico 
pero prevé, para el caso de que ese desarrollo no se pro-
duzca, un régimen alternativo de libertad de horarios, 
régimen directamente aplicable cuyo carácter básico fue 
reconocido como constitucional en la STC 284/1993. 
Con ello se trata de que los destinatarios últimos de la 
norma tengan la total certeza del régimen jurídico apli-
cable.

c) Niega asimismo el Abogado del Estado que la norma 
estatal pretenda establecer un supuesto régimen supleto-
rio de horarios comerciales pues en este caso no entiende 
de aplicación la doctrina de la STC 61/1997 al tratarse 
de un supuesto en el que el Estado ostenta competencias 
básicas en virtud de las cuales establece una regulación 
alternativa para el caso de falta de desarrollo autonómi-
co de la norma estatal. Por ello estima que el juicio de 
constitucionalidad competencial consiste en verificar si 
el Estado, al amparo del art. 149.1.13 CE, tiene compe-
tencia para establecer el régimen de libertad absoluta de 
horarios de suerte que si la respuesta es positiva no cabe 
considerar inconstitucional el régimen alternativo pre-
visto por remisión al art. 2 de la Ley Orgánica 2/1996.

d) En lo que respecta a la alegación competencial so-
bre la constitucionalidad de la regulación de los hora-
rios comerciales ex arts. 149.1.1 y 149.1.13 CE indica 
que la invocación del primero de ellos juega un papel 
complementario al previsto en el art. 149.1.13 que atri-
buye la competencia básica estatal sobre la planificación 
general de la actividad económica. Por lo que se refiere 
a este último señala que la argumentación en la que se 

Ello supone una clara infracción del principio de seguri-
dad jurídica que garantiza la Constitución así como una 
contradicción con la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal respecto al alcance de la cláusula de supletoriedad 
del art. 149.3 CE.

2. Por providencia de la Sección Tercera del Tribunal 
Constitucional de 17 de octubre de 2000 se acordó ad-
mitir a trámite el recurso, dar traslado de la demanda 
al Congreso de los Diputados y al Senado, a través de 
sus respectivos Presidentes, y al Gobierno, a través del 
Ministerio de Justicia, para que en el plazo de quince 
días pudieran personarse en el proceso y formular ale-
gaciones así como publicar la incoación del recurso en el 
«Boletín Oficial del Estado».

3. El día 3 de noviembre de 2000 se registró en el Tribu-
nal Constitucional un escrito de la Presidenta del Con-
greso de los Diputados en el que comunicaba que dicha 
Cámara no se personaría en el proceso ni formularía 
alegaciones.

4. La Presidenta del Senado, mediante escrito registrado 
el 6 de noviembre de 2000, comunicó que la Cámara se 
persona en el proceso, ofreciendo su colaboración a los 
efectos del art. 88.1 LOTC.

5. El Abogado del Estado, en la representación que legal-
mente ostenta, presentó su escrito de alegaciones el día 
7 de noviembre de 2000 instando la desestimación del 
recurso conforme a los siguientes argumentos: 

a) El representante del Gobierno considera, en primer 
lugar, que se cumple el presupuesto de hecho habilitante 
para que las normas impugnadas puedan contenerse en 
un Decreto-ley pues indica que su exposición de moti-
vos pone de manifiesto que se trata de un gran número 
de medidas sobre distintos sectores que, adoptadas si-
multáneamente, van a producir un efecto inmediato que 
impedirá que la situación económica, unida al cambio de 
legislatura, perturbe los objetivos económicos obtenidos 
en la anterior evitando así la producción de efectos per-
judiciales para la coyuntura económica. Concretamente 
en relación con los horarios comerciales indica que el 
debate de convalidación puso de manifiesto el vencimi-
ento del régimen transitorio en esta materia el 1 de enero 
de 2001 y la necesidad de actuar con urgencia para evitar 
que ese vencimiento pudiera causar situaciones de inse-
guridad y descontrol. Seguidamente indica que la con-
currencia del presupuesto habilitante hay que analizarlo 
en relación con la totalidad de las medidas adoptadas 
pues está claro que los objetivos a conseguir dependen 
de todas las medidas incluidas, además de en el ahora 
enjuiciado, en los Reales Decretos-leyes 3/2000, 4/2000, 
5/2000 y 7/2000 todos ellos dictados para aplicar me-
didas liberalizadoras de actividades empresariales y 
comerciales que, en cuanto adecuadas para alcanzar los 
objetivos marcados para la gobernación del país como 
consecuencia de coyunturas económicas determinadas, 
son susceptibles de ser adoptadas por Decreto-ley. Fi-
nalmente indica que, conforme a la doctrina constituci-
onal, en el enjuiciamiento de esta cuestión ha de tener-
se presente tanto el peso que ha de concederse al juicio 
puramente político de los órganos a los que incumbe la 
dirección política del Estado como el hecho de que se 
trata de una actuación urgente de un nuevo Gobierno con 
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cede de las competencias estatales dado que ni el art. 
149.1.1 ni el art. 149.1.13 CE proporcionarían cobertura 
competencial a una regulación como la impugnada, la 
cual establecería, además, dos sistemas de regulación 
contrapuestos uno de los cuales se formula con carácter 
supletorio. Por ello considera que el art. 43 no tiene el 
carácter de norma básica que le atribuye el párrafo oc-
tavo de la disposición final segunda y vulnera la compe-
tencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña en materia 
de comercio interior

El Abogado del Estado, por su parte, niega, en primer 
lugar, que la norma no responda a una situación de ur-
gente necesidad señalando que la misma no puede ser 
objeto de consideración separada sino que la urgencia y 
necesidad de la misma ha de buscarse, desde un punto 
de vista global, en la necesidad de promover un conjunto 
de medidas de liberalización económica que, para ga-
rantizar la continuidad de los resultados económicos, se 
contienen en diversos Reales Decretos-leyes aprobados 
en la misma fecha que el que incluye la disposición que 
ahora se cuestiona. En un plano más concreto señala que 
la regulación de los horarios comerciales obedece a la 
necesidad de reaccionar al vencimiento, el 1 de enero 
de 2001, de la regulación transitoria sobre esta materia 
contenida en la Ley Orgánica 2/1996. Por otra parte, 
afirma que la regulación estatal en materia de horarios 
comerciales ha de entenderse dictada al amparo de lo 
que dispone el art. 149.1.13 CE sin que se haya estable-
cido un régimen supletorio sino una regulación básica 
alternativa para el supuesto de que la fijada por el art. 43 
del Real Decreto-ley no pudiera ser aplicada por falta de 
desarrollo autonómico de sus previsiones.

Dos son, pues, los vicios de inconstitucionalidad que se 
atribuyen al art. 43: la vulneración del art. 86.1 CE, por 
no concurrir el presupuesto de hecho habilitante de la 
extraordinaria y urgente necesidad y la extralimitación 
competencial del Estado y la consiguiente invasión de 
las competencias autonómicas en materia de comercio 
interior.

2. A la hora de dar respuesta a los aludidos motivos de 
inconstitucionalidad debemos comenzar con la preten-
sión impugnatoria vinculada a la vulneración de lo dis-
puesto en el art. 86 CE pues, conforme a nuestra doc-
trina (STC 11/2002, de 17 de enero, FJ 2) su examen ha 
de ser prioritario en el orden de nuestro enjuiciamiento 
toda vez que ese alegato incide directamente sobre la va-
lidez del precepto, cuestionando la legitimidad constitu-
cional de su inclusión en una norma de urgencia como 
el Real Decreto-ley 6/2000 de modo que, en el caso de 
ser estimado, resultaría innecesario el examen de las 
restantes alegaciones (en tal sentido, STC 332/2005, 
de 15 de diciembre, FJ 4). No obstante, previamente a 
dicho examen conviene precisar que el hecho de que el 
art. 43 del Real Decreto-ley 6/2000 haya sido derogado 
por la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios co-
merciales, no priva de objeto al presente proceso pues, 
conforme al criterio mantenido por este Tribunal, (por 
todas, STC 189/2005, de 7 de julio, y doctrina allí cita-
da), debe afirmarse que la derogación de dicho art 43 no 
impide controlar si el ejercicio de la potestad reconocida 
al Gobierno por el art. 86.1 CE se realizó siguiendo los 
requisitos establecidos en dicho precepto constitucional, 

basa el recurso trasluce una diferencia de criterio entre 
el recurrente y el Tribunal Constitucional por considerar 
el primero de ellos que el respeto al título autonómico 
sobre comercio interior ha de restringir la competencia 
estatal sobre horarios comerciales hasta hacerla desapa-
recer. Esa argumentación del recurso queda desvirtua-
da con la aplicación de la doctrina contenida en la STC 
225/1993 al presente caso. Como consecuencia de dicha 
aplicación se concluye que las medidas adoptadas en el 
Real Decreto-ley 6/2000 son liberalizadoras, por cuanto 
aumentan el número de horas de apertura, el número de 
domingos y festivos y el número de comercios sujetos 
a la libertad horaria, y no vacían de contenido las com-
petencias autonómicas sino que persiguen su ejercicio 
mediante su desarrollo y ejecución pero, incluso en el 
caso de que las vaciase, señala que este Tribunal ha re-
conocido la constitucionalidad de tal medida entre otras 
en la STC 284/1993. Por ello considera que la regulación 
de horarios comerciales contenida en el art. 43 del Real 
Decreto-ley 6/2000 cumple todos los requisitos propios 
de la normativa básica pues establece una sola regula-
ción de los horarios comerciales con una previsión alter-
nativa para el caso de que la primera no sea aplicable por 
la falta de desarrollo autonómico de lo básico. Por tanto 
la aplicación de esta solución alternativa no depende del 
Gobierno y es plenamente coherente con los objetivos 
económicos de la medida, ya que supone liberalizar más 
los horarios comerciales como única posibilidad para 
que la planificación económica general y básica no que-
de perturbada gravemente o frustrada.

6. Por providencia de 15 de marzo de 2011 se señaló para 
deliberación y votación de la presente Sentencia el día 17 
del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. En el presente proceso constitucional debemos resol-
ver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 
el Parlamento de Cataluña contra el art. 43 y el párrafo 
octavo de la disposición final segunda del Real Decreto-
ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de in-
tensificación de la competencia en mercados de bienes y 
servicios, relativos a la regulación en materia de horarios 
comerciales. El art. 43 establece un régimen de libertad 
de horarios que no será de aplicación hasta que el Gobi-
erno de la Nación conjuntamente con el Gobierno de las 
Comunidades Autónomas así lo decidan y no antes del 
día 1 de enero del año 2005. Dicho precepto regula tam-
bién otros extremos del régimen de horarios de aplica-
ción en tanto en cuanto no proceda la aplicación de dicha 
libertad, entre ellos el horario global semanal, el número 
de domingos y días festivos en que los comercios podrán 
abrir al público y los establecimientos comerciales a los 
que se reconoce un régimen especial de libertad horaria. 
Regulaciones ambas que se proclaman dictadas al am-
paro de lo dispuesto en el art. 149.1.1 y 13 CE, conforme 
señala el párrafo octavo de la disposición final segunda.

En su recurso el Parlamento de Cataluña plantea que la 
materia implicada no puede ser regulada en este caso por 
Decreto-ley, por no concurrir el presupuesto de hecho 
habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» 
exigido por el art. 86.1 CE así como que la misma ex-
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concurrencia de la «extraordinaria y urgente necesidad» 
exigida por el art. 86.1 CE a efectos de determinar la 
validez constitucional de la regulación que examinamos. 
En primer lugar, los motivos que, habiendo sido tenidos 
en cuenta por el Gobierno en su aprobación, hayan sido 
explicitados de una forma razonada (SSTC 29/1982, 
de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 
5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3; y 137/2003, de 3 
de julio, FJ 4) y, en segundo lugar, la existencia de una 
necesaria conexión entre la situación de urgencia defi-
nida y la medida concreta adoptada para subvenir a la 
misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, 
de 20 de octubre, FJ 3; 137/2003, de 3 de julio, FJ 4; y 
189/2005, de 7 de julio, FJ 4). En lo que respecta a la 
primera de las cuestiones mencionadas, la exigencia de 
que el Gobierno explicite de forma razonada los motivos 
que le impulsan a acudir a la figura del Decreto-ley para 
dar respuesta a una determinada situación, hemos par-
tido tradicionalmente del examen del propio preámbulo 
del Decreto-ley impugnado, del debate parlamentario de 
convalidación y de su propio expediente de elaboración 
para valorar conjuntamente los factores que han llevado 
al Gobierno a acudir a esta concreta fuente del Derecho 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4, y 182/1997, de 28 
de octubre, FJ 4).

4. Expuesta la anterior doctrina constitucional, procede 
analizar ahora si, con arreglo a ella, y en función de las 
concretas circunstancias que rodearon la adopción de la 
medida a la que se refiere el art. 43 del Real Decreto-
ley impugnado, concurre, en el doble sentido señalado, 
el presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente 
necesidad», exigida por el artículo 86.1 CE.

En ese análisis deberemos tener presente que una de las 
peculiaridades más importantes del presente caso radica 
en que la vulneración del presupuesto de hecho habili-
tante únicamente se imputa a la regulación del régimen 
de horarios comerciales, pues el Parlamento de Cataluña 
no ha impugnado el Real Decreto-ley en su totalidad, 
sino sólo el art. 43, y por conexión con el mismo, el pár-
rafo octavo de la disposición final segunda en cuanto 
entiende que la motivación de la urgencia y necesidad 
del propio Real Decreto-ley no puede ser aplicable al 
precepto impugnado. El problema estaría, por tanto, úni-
camente en ese precepto recurrido y no en el amplio y 
heterogéneo conjunto de restantes medidas que se conti-
enen en la citada norma, cuyo nexo de unión es el de su 
expresada finalidad liberalizadora.

Por tanto, debemos analizar ahora si, respecto al art. 43 
del Real Decreto-ley 6/2000, concurre el presupuesto 
habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» 
exigido por el art. 86.1 CE a efectos de determinar la 
validez constitucional de su regulación.

En relación con el primer elemento que hemos de exa-
minar, esto es, los motivos que, a propósito de la con-
currencia del presupuesto habilitante del Decreto-ley, 
debe poner de manifiesto el Gobierno, nuestro análisis 
ha de acudir a la valoración tanto del preámbulo del Real 
Decreto-ley 6/2000 como del debate parlamentario de 
convalidación. (Cortes Generales, Diario de Sesiones del 
Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Perma-
nente, VII Legislatura, Año 2000, núm. 20, sesión plena-
ria núm. 19 celebrada el jueves 29 de junio de 2000). En 

pues al hacerlo se trata de velar por el recto ejercicio de 
la potestad de dictar Decretos-leyes, dentro del marco 
constitucional, decidiendo la validez o invalidez de las 
normas impugnadas sin atender a su vigencia o deroga-
ción en el momento en que se pronuncia el fallo.

3. Sentado lo anterior podemos iniciar ya el examen del 
fondo del asunto en el que se ha cuestionado la existen-
cia del presupuesto de hecho habilitante para aprobar el 
régimen de los horarios comerciales a través de la figura 
del Decreto-ley, reproche que se dirige esencialmente 
al art. 43, ya que la impugnación del párrafo octavo de 
la disposición final segunda tiene un carácter formal en 
tanto la misma se limita a hacer referencia a los títulos 
competenciales que darían cobertura al citado art. 43.

La respuesta al debate procesal trabado entre las partes 
respecto a la concurrencia del supuesto de hecho habi-
litante requerido por el art. 86.1 CE debe partir de la 
jurisprudencia constitucional recaída hasta la fecha en 
relación con este requisito. Dicha doctrina ha sido sin-
tetizada en la STC 68/2007, de 28 de marzo, FJ 6, la 
cual siguiendo pronunciamientos anteriores, señala, tras 
reconocer el peso que en la apreciación de la extraor-
dinaria y urgente necesidad ha de concederse «al juicio 
puramente político de los órganos a los que incumbe la 
dirección del Estado», que «la necesaria conexión en-
tre la facultad legislativa excepcional y la existencia del 
presupuesto habilitante» conduce a que el concepto de 
extraordinaria y urgente necesidad que se contiene en la 
Constitución no sea, en modo alguno, «una cláusula o 
expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico 
margen de apreciación política del Gobierno se mueva 
libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, 
la constatación de un límite jurídico a la actuación medi-
ante decretos-leyes». Por ello mismo dijimos que es fun-
ción propia de este Tribunal «el aseguramiento de estos 
límites, la garantía de que en el ejercicio de esta facultad, 
como de cualquier otra, los poderes se mueven dentro 
del marco trazado por la Constitución», de forma que 
«el Tribunal Constitucional podrá, en supuestos de uso 
abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los ór-
ganos políticos hagan de una situación determinada» y, 
en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de un 
Decreto-ley por inexistencia del presupuesto habilitan-
te por invasión de las facultades reservadas a las Cortes 
Generales por la Constitución (SSTC 11/2002, de 17 de 
enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3)».

También hemos de recordar que este Tribunal ha insis-
tido (STC 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 5) en que el 
control jurídico de este requisito no debe suplantar a los 
órganos constitucionales que intervienen en la aproba-
ción y convalidación de los Reales Decretos-leyes, sino 
que ha de apoyarse en una valoración de conjunto de las 
circunstancias que rodean al caso. Así el ejercicio de esta 
potestad de control del Tribunal implica que la aprecia-
ción de la extraordinaria y urgente necesidad que en el 
caso concurra, sea explícita y razonada y que exista una 
conexión de sentido entre la situación definida y las me-
didas que en el Decreto-ley se adoptan (en tal sentido, 
STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3).

Así pues, dos son los aspectos que conforme a nuestra 
doctrina (por todas, STC 329/2005, de 15 de diciembre, 
FJ 6) hemos de tener en cuenta en la determinación de la 
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5. Ahora bien, como ya hemos avanzado, el juicio de la 
concurrencia del presupuesto habilitador de la norma ha 
de formularse no sólo, como pretende el Abogado del 
Estado, en relación con la totalidad del Real Decreto-ley 
6/2000, sino con el específico contenido material del art. 
43 pues el mismo tiene entidad propia que la hace mere-
cedora en aquel contexto de un tratamiento sistemático 
diferenciado tanto en el preámbulo como en el articu-
lado del Real Decreto-ley 6/2000 dado que no guarda 
una relación de absoluta homogeneidad, sistematicidad 
o necesaria conexión con el resto de las medidas con-
tenidas en la norma. Dicho juicio hemos de realizarlo, 
como hemos dicho, tomando en consideración tanto el 
propio preámbulo de la norma como lo afirmado en rela-
ción con los horarios comerciales durante el debate par-
lamentario correspondiente al trámite de convalidación.  
A este respecto es posible deducir que la urgente nece-
sidad que el Gobierno apreció como fundamento para la 
adopción de la medida ahora cuestionada se fundaba en 
el doble orden de consideraciones ya aludido y relaciona-
do, en primera instancia, con el carácter flexibilizador de 
la medida y sus efectos beneficiosos para la consolida-
ción del crecimiento económico y, en segundo lugar, con 
la necesidad de dar cumplimiento al mandato contenido 
en la Ley Orgánica 2/1996 en punto a la regulación de 
los horarios comerciales en el entendimiento de que el 
régimen transitorio contenido en esa norma se encontra-
ba próximo a perder su vigencia.

En lo que a esto último respecta conviene ahora precisar 
que el art. 43 viene a sustituir a la regulación contenida 
en los arts. 2 y 3 de la Ley Orgánica 2/1996, de 15 de 
enero, complementaria de la de ordenación de comercio 
minorista, aprobada de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 81 CE. El primero de esos preceptos declaraba la 
libertad de horarios al establecer el principio de que «[c]
ada comerciante determinará, con plena libertad y sin 
limitación legal alguna en todo el territorio del Estado, 
el horario de apertura y cierre de sus establecimientos 
comerciales de venta y distribución de mercancías, así 
como los días festivos o no, y el número de horas dia-
rias o semanales, en los que desarrollará su actividad», 
mientras que el art. 3 establecía que «lo dispuesto en el 
artículo anterior no será de aplicación hasta que el Go-
bierno, conjuntamente con el Gobierno de cada una de 
las Comunidades Autónomas, así lo decidan para su 
correspondiente territorio, y no antes del 1 de enero del 
año 2001». Así, hasta que procediera la aplicación del 
principio consagrado en el art. 2 de la Ley Orgánica, el 
art. 3 fijaba una serie de reglas transitorias que regula-
ban el horario global de los comercios, los domingos y 
festivos en los que aquéllos podrán permanecer abier-
tos, el horario de apertura en días laborales, el régimen 
de determinados establecimientos y el de las farmacias. 
Por su parte, el art. 43 («horarios comerciales») del Real 
Decreto-ley 6/2000, situado en el capítulo V («comercio 
interior»), declara en su apartado uno que «la libertad 
absoluta de horarios y de determinación de días de aper-
tura de los comerciantes no será de aplicación hasta que 
el Gobierno, conjuntamente con el Gobierno de cada una 
de las Comunidades Autónomas, así lo decidan para su 
correspondiente territorio, y no antes del 1 de enero del 
año 2005». El mismo precepto establece que, hasta que 
proceda la aplicación del mencionado régimen, regirán 

el primero de ellos se señala que la finalidad de la nor-
ma es aumentar la capacidad de crecimiento potencial y 
la productividad de nuestra economía a fin de lograr un 
ritmo de crecimiento económico que permita continuar 
aproximando los niveles de renta per cápita y de empleo 
de España a los de las economías más desarrolladas. La 
urgencia en la consecución de esas finalidades se justi-
fica en la necesidad de garantizar la permanencia en el 
tiempo de la fase de expansión económica experimen-
tada por la economía española, mientras que, haciendo 
ya referencia a la concreta medida adoptada en materia 
de horarios, se afirma que «El Capítulo V introduce al-
gunas reformas en el sector de la distribución comercial, 
flexibilizando los horarios comerciales».

Posteriormente, en el debate parlamentario correspon-
diente al trámite de convalidación del Real Decreto-ley 
6/2000 el Gobierno, por medio del Vicepresidente Se-
gundo para Asuntos Económicos y Ministro de Econo-
mía, destacó la finalidad de garantizar la continuidad y 
la profundización de los resultados de la buena situación 
económica que se perseguía con la adopción de la le-
gislación de urgencia indicando posteriormente que esa 
urgencia respondía a la necesidad de asentar el crecimi-
ento económico, permitiendo una rápida puesta en marc-
ha de las medidas así como asentar, desde el principio 
de la legislatura, las expectativas de los ciudadanos y 
de los mercados respecto a las prioridades de la políti-
ca económica. En cuanto a la regulación de los horarios 
comerciales, objeto del presente proceso, se afirma que 
la adopción de la medida obedece a la percepción del 
Gobierno acerca de la necesidad de dar respuesta a la 
cuestión de la implantación de la libertad de horarios 
prevista para el año 2000, prorrogando hasta el año 2005 
el régimen transitorio en materia de libertad de horarios 
cuyo vencimiento se produciría el 1 de enero de 2001.

Respecto al presupuesto de hecho habilitante del Decre-
to-ley, hemos señalado (STC 182/1997, de 28 de octubre, 
FJ 4) que a este Tribunal no le corresponde discutir acer-
ca de la «bondad técnica», la «oportunidad» o la «efi-
cacia» de las medidas impugnadas, sino que debe limi-
tarse a examinar la correspondencia entre las mismas y 
la situación que se pretende afrontar y que constituye el 
presupuesto para el dictado de la norma tomando a tales 
efectos en consideración las razones deducidas tanto de 
la exposición de motivos de la norma cuestionada como 
del debate parlamentario de convalidación.

En este sentido, y pese a que, en muchos de los pronunci-
amientos favorables efectuados por este Tribunal hemos 
apreciado la existencia de lo que hemos denominado 
«coyunturas económicas problemáticas» (STC 23/1993, 
de 21 de enero, FJ 5) para cuyo tratamiento el Decreto-
ley representa un instrumento constitucionalmente lícito, 
ha de señalarse que la necesidad de consolidar el cre-
cimiento de la actividad económica permite también al 
Gobierno el recurso al Decreto-ley como instrumento 
normativo adecuado para adoptar medidas de política 
económica general fundamentadas en garantizar la per-
manencia en el tiempo de una preexistente fase de expan-
sión económica, lo que habrá de valorarse en atención a 
las circunstancias que concurran en cada caso concreto. 
En suma, hablando en términos generales, también en 
estos casos puede concurrir el presupuesto habilitante.
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vista más concreto, relacionado con la existencia de una 
necesidad extraordinaria y urgente a la que la inmediata 
entrada en vigor de la medida vendría a dar respuesta, 
no es posible apreciar fundamento para la adopción de 
una regulación como la aquí impugnada ya que, frente 
a lo alegado en el debate parlamentario, el final del pe-
ríodo transitorio previsto en el mencionado art. 3 de la 
Ley Orgánica 2/1996, no suponía ningún cambio en el 
régimen de los horarios comerciales, limitándose su al-
cance a posibilitar los acuerdos previstos entre Estado 
y Comunidades Autónomas, sin imponer su conclusión.

En efecto, como resulta del propio tenor literal del art. 
3 de la Ley Orgánica 2/1996, vigente en el momento en 
que se adopta la legislación de urgencia que ahora se 
cuestiona, el establecimiento de un régimen de libertad 
absoluta de horarios cuya implantación pretende pospo-
nerse mediante la aprobación del art. 43 ahora impugna-
do quedaba condicionado al acuerdo del Gobierno con 
el de cada una de las Comunidades Autónomas sin que 
tal régimen pudiera establecerse, en ningún caso, antes 
del 1 de enero de 2001. En defecto de dicho régimen se 
aplicaban el conjunto de reglas relativas a horarios con-
tenidas en ese artículo 3 sin límite temporal alguno. De 
esta suerte, ningún obstáculo normativo existía para su 
aplicación con posterioridad a 1 de enero de 2001 pues 
lo sometido a la condición temporal antes descrita no 
era la vigencia de esas reglas sino su contrario, esto es, 
la posibilidad de sustituirlas por un régimen de libertad 
absoluta de horarios previamente proclamado por el art. 
2 de la Ley Orgánica 2/1996. Resulta, por tanto, que nin-
gún vacío normativo había de producirse ya que el ya 
citado art. 3 era de aplicación hasta que procediera su 
sustitución por el régimen de libertad horaria, conforme 
a las formalidades previstas en el referido precepto legal, 
esto es previo acuerdo del Gobierno de la Nación con 
cada una de las Comunidades Autónomas adoptado no 
antes de 1 de enero de 2001, o, lo que es lo mismo, en 
cualquier momento posterior a dicha fecha de modo que, 
entretanto, continuarían vigentes las referidas reglas del 
art. 3 sin, en principio, límite temporal alguno. No es 
otro el sentido que cabe otorgar al primer párrafo del ci-
tado art. 3 («Lo dispuesto en el artículo anterior no será 
de aplicación hasta que el Gobierno, conjuntamente con 
el Gobierno de cada una de las Comunidades Autóno-
mas, así lo decidan para su correspondiente territorio, y 
no antes del 1 de enero del año 2001»). Dicho de otro 
modo, el conjunto de reglas específicas contenidas en la 
legislación estatal de horarios comerciales no perdía su 
vigencia por el mero transcurso del tiempo sino que, por 
el contrario, la propia norma determinaba su vigencia al 
afirmar que «[h]asta que proceda, de acuerdo con lo es-
tablecido en el presente artículo, la aplicación del men-
cionado régimen (el de plena libertad horaria del art.2), 
regirán las siguientes reglas».

Así pues, frente a lo señalado por el Gobierno, el 1 de 
enero de 2001 no expiraba ningún régimen transitorio en 
materia de horarios comerciales. Constatada, por tanto, 
la inexistencia de un vacío normativo que fundamenta-
se la necesidad de una apremiante actuación legislativa 
en esta materia resulta además que la efectividad de la 
anunciada libertad de horarios –expresiva de la flexibi-
lización a la que el Gobierno aludía en la exposición de 
motivos del Real Decreto-ley 6/2000– quedaba diferida, 

una serie de reglas, cuyo contenido es similar al de las 
previstas en el art. 3 de la Ley Orgánica 2/1996. Final-
mente, el punto 4 del apartado 1 declara que «en defecto 
de disposiciones autonómicas sobre las materias regu-
ladas en este artículo será de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero, 
complementaria de la Ordenación del Comercio Mino-
rista».

6. Entrando ya en el examen de la primera de las razo-
nes apuntadas, relacionada con el impulso de la liberali-
zación e incremento de la competencia en la economía 
española, única a la que hace referencia el preámbulo 
del Real Decreto-ley 6/2000, éste no explicita la justifi-
cación de la urgencia en la adopción de una regulación 
como la descrita más allá de afirmar que «introduce al-
gunas reformas en el sector de la distribución comercial, 
flexibilizando los horarios comerciales». Tampoco en el 
debate parlamentario se aportan más detalles respecto 
a la relación entre esta concreta regulación en materia 
de horarios comerciales y los objetivos de consolidación 
de la continuidad y la profundización de los resultados 
de la favorable situación económica que el Gobierno 
perseguía con su adopción. En este sentido, aun cuando 
apreciar si una determinada situación reviste las notas de 
extraordinaria y urgente necesidad que justifica el esta-
blecimiento de una norma por Decreto-ley es una tarea 
que corresponde, en principio, al Gobierno y para la cual 
ha de gozar de un razonable margen de discrecionali-
dad en la apreciación de dicha urgencia, lo que pudiera 
conducir a considerar que la flexibilización y liberaliza-
ción de los horarios comerciales, en tanto que medida 
de impulso de la economía, pudiera justificar el uso del 
Decreto-ley, lo cierto es que dicho margen no le autoriza, 
sin embargo, para incluir en el Decreto-Ley cualquier 
género de disposiciones.

7. En consecuencia hemos de comprobar ahora la exis-
tencia del segundo elemento a analizar por este Tribunal, 
esto es, la necesaria conexión de sentido entre la medida 
concretamente impugnada y la situación de urgencia ex-
plicitada por el Gobierno a la que se pretendía respon-
der con su aprobación, lo que nos lleva a examinar la 
concreta justificación aportada, esto es, la necesidad de 
dar cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica 2/1996 
respecto de la regulación de los horarios comerciales. Al 
respecto es de señalar que, ante el silencio del preámbulo 
de la norma, no son numerosas las referencias a esta cu-
estión contenidas en el debate de convalidación del Real 
Decreto-ley 6/2000 pues en dicho debate únicamente se 
señala la necesidad de adoptar una prórroga hasta el año 
2005 del régimen transitorio de libertad de horarios fi-
jado en 1995 (en realidad en los arts. 2 y 3 de la Ley 
Orgánica 2/1996) y cuyo vencimiento, según se afirma, 
se producía el 1 de enero de 2001.

A los efectos del presente proceso hemos de advertir aho-
ra que en nada afecta que esta última regulación fuera ya 
enjuiciada en la STC 124/2003, de 19 de junio, por cu-
anto, además de que en la misma apreciamos el carácter 
no orgánico de los arts. 2 y 3 de la Ley Orgánica 2/1996, 
el examen que ahora realizamos va dirigido a comprobar 
la concurrencia del presupuesto alegado por el Gobierno 
para recurrir a la vía de urgencia para aprobar la regu-
lación de los horarios comerciales. Desde este punto de 
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concurrencia del presupuesto habilitante requerido, por 
lo que no cabe sino declarar inconstitucional y nulo el ci-
tado precepto por vulneración del art. 86.1 CE, mientras 
que la impugnación del párrafo octavo de la disposición 
final segunda decae al anularse el art. 43.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucio-
nal, por la autoridad que le confiere la constitución de la 
nación española,

Ha decidido

Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en 
consecuencia, declarar que el art. 43 del Real Decreto-
ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de in-
tensificación de la competencia en mercados de bienes y 
servicios, es inconstitucional y nulo.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Dada en Madrid, a diecisiete de marzo de dos mil once.

4.87.15. QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat 7791/2010, 
plantejada pel Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu número 13 de Barcelona respecte a 
l’article 30 de la Llei 3/1993, del 5 de març, 
de l’Estatut del consumidor
Tram. 382-00001/09

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

Francesc Pau i Vall, Letrado del Parlamento de Ca-
taluña, en nombre y representación del mismo, según 
se acredita mediante las certificaciones de los acuer-
dos de representación ante el Tribunal Constitucional 
adoptados por la Mesa del Parlamento el 22 de febrero 
y el 1 de marzo de 2011, que se acompañan al pre-
sente escrito como documentos número 1 y 2, ante el 
Tribunal Constitucional comparece y como mejor en 
derecho proceda

dice

1. Que el día 21 de febrero de 2011 tuvo entrada en el 
Parlamento la providencia del Pleno de este Tribunal ad-
mitiendo a trámite la cuestión de inconstitucionalidad, 
nº de asunto 7791-2010, planteada por el Juzgado de lo 
contencioso administrativo nº 13 de Barcelona, sobre la 
supuesta inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley 
3/1993, de 5 de marzo, del estatuto del consumidor, por 
la que se le concede un plazo de quince días para perso-
narse en el procedimiento y formular las alegaciones que 
considere pertinentes.

al menos, hasta el año 2005 lo cual supone, en sí mismo, 
una contradicción con el uso del Decreto-ley para esta-
blecer esa libertad y, en la medida en que ni siquiera era 
posible determinar el momento de su entrada en vigor, 
las eventuales decisiones que pudieran adoptarse por los 
distintos agentes económicos en función de la misma te-
nían un alcance limitado, extremos ambos que diferenci-
an este supuesto del examinado en la STC 189/2005, FJ 
5. En el presente caso la medida fue tomada seis meses 
antes de que acabara el plazo, teniendo el legislador en 
su mano el procedimiento legislativo ordinario, ya que, 
como antes se señaló, dicho plazo no era una fecha in-
eluctable de finalización de vigencia, lo que hacía que 
tuviese en sus manos tiempo suficiente para realizar el 
cambio normativo sobre horarios comerciales que esti-
mase oportuno a través, como se ha dicho, del proce-
dimiento legislativo ordinario sin necesidad de acudir a 
la vía del Decreto-ley. Junto a ello, y como este Tribu-
nal ya tuvo ocasión de señalar (STC 124/2003, de 19 de 
junio, FJ 9), los cambios en la regulación aplicable –el 
horario global semanal, el número de domingos y días 
festivos en que los comercios podrán abrir al público y 
los establecimientos comerciales a los que se reconoce 
un régimen especial de libertad horaria– no resultan de 
gran relevancia de modo que, aplazada la efectiva im-
plantación de la libertad horaria, no existe un tratamien-
to novedoso de la materia respecto a la regulación sus-
tantiva a la que las reglas del art. 43 venían a sustituir. 
Tampoco, en consecuencia, desde el punto de vista de la 
necesidad de introducir una innovación normativa efec-
tiva (STC 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 7), se aprecia 
la nota de imprevisibilidad que define la existencia de 
una necesidad extraordinaria a la que ha de hacerse fren-
te a la misma en un plazo más breve del que requeriría la 
tramitación urgente de una eventual reforma legislativa.

8. Hemos de concluir, por todo lo señalado, que en el 
caso de la norma que ahora se analiza, el Gobierno no 
ha aportado justificación suficiente que permita apreciar 
la existencia de la situación habilitante requerida por el 
art. 86.1 CE, pues no hay conexión de sentido entre la 
situación de urgencia, en los términos en los que dicha 
urgencia fue entendida por el Gobierno, y la medida en 
materia de horarios comerciales adoptada para afrontar-
la o, en otros términos, la necesaria adecuación entre la 
medida impugnada y la situación de urgencia a la que se 
desea hacer frente con la misma, lo que, en conclusión, 
determina que la utilización de la figura del Decreto-ley 
para regular, en los términos antes expuestos, los horari-
os comerciales constituya un supuesto de uso abusivo y 
arbitrario de esa figura. Por lo demás, en ningún momen-
to se ha justificado cuáles serían los perjuicios u obstácu-
los que, para la consecución de los objetivos perseguidos 
en materia de horarios comerciales, se seguirían de la 
tramitación de esta medida por el procedimiento legisla-
tivo parlamentario, sin que puedan ser tomados en consi-
deración los argumentos a este respecto aducidos por el 
Abogado del Estado relativos al cambio de legislatura o 
a la tramitación preferente de los Presupuestos Genera-
les del Estado.

En suma, a la vista de las circunstancias y las razones 
expuestas debemos concluir que, en el caso del art. 43 
del Real Decreto-ley 6/2000, el Gobierno no ha apor-
tado una justificación bastante que permita apreciar la 



18 d’abril de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 57

4.87.15. INFORMACIó 194

en la imperiosa exigencia de predeterminación norma-
tiva de las conductas ilícitas y de las sanciones corres-
pondientes. La segunda, de carácter formal, se refiere al 
rango necesario de las normas tipificadoras de aquellas 
conductas y reguladoras de estas sanciones, por cuanto, 
como este Tribunal ha señalado reiteradamente, el tér-
mino «legislación vigente» contenido en dicho art. 25.1 
es expresivo de una reserva de Ley en materia sancio-
nadora.

De acuerdo con dicha doctrina, tal como se ha indicado, 
tanto las conductas ilícitas como las sanciones corres-
pondientes están predeterminadas mediante Ley formal.

Es obvio que en la calificación de unos hechos hay una 
cierta discrecionalidad por parte de quien califica una 
conducta y corresponde en su caso a los Tribunales re-
visar la calificación de los hechos efectuada por la Ad-
ministración. Una misma conducta, en función de las 
circunstancias que concurran, puede ser calificada de 
formas diversas. Precisamente, el artículo 30 de la Ley 
establece la posibilidad de introducir modulaciones o 
graduaciones a las infracciones legalmente establecidas, 
en función de los parámetros que la propia Ley tipifica. 
En la Ley se detallan los parámetros que deberán tenerse 
en cuenta para la calificación de las infracciones, como 
los riesgos que comporten para la salud y seguridad 
de los consumidores, la cuantía del beneficio obtenido 
como consecuencia directa o indirecta de la infracción, 
la situación de predominio del infractor en algún sector 
del mercado o la reincidencia. Hay una gran diversidad 
de elementos a ponderar que a la hora de sancionar una 
conducta deben ser tenidos en cuenta y la Ley, en mate-
ria de consumo, no podía detallar más allá de lo que lo 
hizo.

Por otra parte, esta representación quiere poner de mani-
fiesto que este tipo de remisiones es habitual en leyes de 
diverso contenido, tanto del Estado como de Cataluña, y 
en particular en leyes en materia de consumo. Es para-
digmático de cuanto decimos el Real Decreto Legislati-
vo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementari-
as, que en su artículo 50 establece: 

Artículo 50. Graduación de las infracciones.

1. Las infracciones podrán calificarse por las Adminis-
traciones públicas competentes como leves, graves y muy 
graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, 
posición en el mercado del infractor, cuantía del benefi-
cio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la 
alteración social producida, generalización de la infrac-
ción y reincidencia.

Como establece del Real Decreto Legislativo, a tenor 
de su texto, son las Administraciones públicas a quie-
nes corresponde calificar las infracciones como leves, 
graves o muy graves, atendiendo a diversos criterios o 
parámetros como el riesgo para la salud, la posición en 
el mercado, la cuantía del beneficio, el grado de intencio-
nalidad, la gravedad de la alteración social producida, la 
generalización de la infracción y la reincidencia.

En análogo sentido el artículo 129 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

2. Que, evacuando el trámite conferido, pasa a formular 
las siguientes

Alegaciones

I. Objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad

El Magistrado que formula la cuestión de inconstituci-
onalidad centra su argumentación en que el artículo 30 
de la Ley 3/ 1993 difiere a la fase aplicativa de la norma 
la concreción del carácter leve, grave o muy grave de las 
infracciones, por lo que a su entender es incompatible 
con el artículo 25.1 de la Constitución.

II. Posición del Parlamento

1. En primer lugar esta representación quiere poner de 
manifiesto que La Ley 3/1993, de 5 de marzo, del esta-
tuto del consumidor ha sido derogada por la disposición 
derogatoria de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código 
de consumo de Cataluña. Se cuestiona pues un artículo 
de la Ley que comportará, en su caso, confirmar o no la 
sanción impuesta en vía administrativa a una empresa en 
materia de consumo.

2. El artículo 30 de la Ley establecía: 

Art. 30. Sanciones. Las infracciones a la presente Ley se 
calificarán como leves, graves o muy graves en función 
del riesgo que supongan para la salud o seguridad de 
los consumidores, con especial atención a las de los que 
están especialmente protegidos por la presente Ley, en 
función de la cuantía del beneficio obtenido como con-
secuencia directa o indirecta de la infracción, en función 
de la situación de predominio del infractor en algún sec-
tor del mercado y en función de su reincidencia, y serán 
sancionadas de conformidad con lo establecido en la Ley 
1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y 
de defensa de los consumidores y de los usuarios.

Mientras que el artículo 29 de la Ley tipifica las conduc-
tas que deben ser consideradas infracciones, el artículo 
30 establece los parámetros en virtud de los cuales de-
ben ponderarse las conductas para calificar de muy gra-
ves, graves o leves las faltas, remitiendo las sanciones 
a la Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del 
mercado y de defensa de los consumidores y usuarios. 
Están pues perfectamente tipificadas por Ley tanto las 
conductas consideradas infracciones como las sancio-
nes, así como los parámetros para ponderar las conduc-
tas infractoras. Todo ello de conformidad con la doctrina 
sentada por este Tribunal, contenida, entre otras en la 
STC 95/1992 y 42/1987, en cuyo FJ 2 se indica: 

«El art. 25.1 de la Constitución prescribe que –nadie pue- 
de ser condenado o sancionado por acciones y omisiones 
que en el momento de producirse no constituyan delito, 
falta o infracción administrativa, según la legislación vi-
gente en aquel momento». El derecho fundamental así 
enunciado incorpora la regla nullum crimen nulla poena 
sine lege, extendiéndola incluso al ordenamiento sancio-
nador administrativo, y comprende una doble garantía. 
La primera, de orden material y alcance absoluto, tanto 
por lo que se refiere al ámbito estrictamente penal como 
al de las sanciones administrativas, refleja la especial 
trascendencia del principio de seguridad en dichos ám-
bitos limitativos de la libertad individual y se traduce 
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es la dinámica y evolutiva y puede ser distinta según el 
tiempo y el país de que se trate; [...]”

III. Conclusión

De todo lo manifestado se desprende que en materia de 
consumo hay muchísimos elementos que deben ser eva-
luados por la Administración en el momento de la cali-
ficación de la infracción, que la Ley no puede tipificar 
completamente sino que por el contrario se debe limitar 
a marcar las directrices correspondientes. Por ello que el 
legislador estableció los parámetros, pautas y directrices 
que debían ser tenidos en cuenta en el momento de la 
calificación de la infracción y la consiguiente imposición 
de la sanción.

En conclusión esta representación entiende que debe de-
clararse la plena constitucionalidad del artículo 30 de la 
Ley 3/ 1993, ya derogada, porque tipificaba las conduc-
tas sancionables, establecía los parámetros con los que 
evaluar dichas conductas y remitía a la Ley 1/1990 la 
fijación de las sanciones correspondientes.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional

Solicita: Que teniendo por presentado este escrito y los 
documentos acompañados, se sirva admitirlos, tener por 
comparecido en nombre y representación del Parlamen-
to de Cataluña al suscrito y por evacuado el trámite de 
alegaciones concedido y, en mérito a las mismas y pre-
vios los trámites oportunos, dicte en su día sentencia en 
la que se desestime la cuestión de inconstitucionalidad 
presentada y declare la plena constitucionalidad del artí-
culo 30 de la Ley 3/1993, de 5 de marzo del estatuto del 
consumidor.

Barcelona para Madrid, a diez de marzo de dos mil 
once

Francesc Pau Vall
Letrado del Parlamento de Cataluña

N. de la R.: Aquest text anul·la el publicat en el BOPC 40, 
del 21 de març de 2011, a la pàg. 63.

Qüestió d’inconstitucionalitat 43/2010, plan-
tejada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
número 13 de Barcelona respecte a l’article 
30 de la Llei 3/1993, del 5 de març, de l’Esta-
tut del consumidor
Tram. 382-00002/09

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

Francesc Pau i Vall, letrado del Parlamento de Cataluña, 
en nombre y representación del mismo, según se acredita 
mediante las certificaciones de los acuerdos de represen-
tación ante el Tribunal Constitucional adoptados por la 
Mesa del Parlamento el 1 y el 29 de marzo de 2011, que 
se acompañan al presente escrito como documentos nú-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común establece el principio de tipicidad y faculta a los 
reglamentos administrativos a introducir especificacio-
nes o graduaciones para la correcta identificación de las 
conductas, dado que en determinadas leyes no es posible 
que la propia ley prevea la totalidad de parámetros y ele-
mentos de las conductas ilícitas.

1. Sólo constituyen infracciones administrativas las vul-
neraciones del ordenamiento jurídico previstas como ta-
les infracciones por una Ley [...]

2. Únicamente por la comisión de infracciones adminis-
trativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, 
estarán delimitadas por la Ley.

3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán 
introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de 
las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, 
sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alte-
rar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, 
contribuyan a la más correcta identificación de las con-
ductas o a la más precisa determinación de las sanciones 
correspondientes.

En este sentido se pronuncia la jurisprudencia de este 
Tribunal. Por todas se mencionan las sentencias sigui-
entes: 

La STC 219/89, de 21 de diciembre, en su Fundamento 
Jurídico 2 sienta: 

– La segunda [garantía], de carácter formal, hace refe-
rencia al rango de las normas tipificadoras de las in-
fracciones y reguladoras de las sanciones. Esta segun-
da garantía, que alude a una reserva de Ley en materia 
punitiva, sólo tiene, sin embargo, una eficacia relativa o 
limitada en el ámbito de las sanciones administrativas, 
por razones que atañen al modelo constitucional de dis-
tribución de las potestades públicas, al carácter en cierto 
modo insuprimible de la potestad reglamentaria en dicho 
ámbito y a otras consideraciones de prudencia o de opor-
tunidad.”

Por su parte, la STC 62/1982, de 15 de octubre, en su 
Fundamento Jurídico 7 C indica

– En relación con esta pretendida vulneración debemos 
recordar que el artículo 25.1 de la Constitución establece 
que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones 
que en el momento de producirse no constituyan delito, 
falta (o infracción administrativa) de acuerdo con la le-
gislación vigente. Es cierto que el principio de tipicidad 
a que responde el precepto está íntimamente conectado 
con el de seguridad jurídica, y es cierto también que el 
legislador, para conseguir la finalidad protectora que 
persigue el Derecho Penal, debe hacer el máximo esfu-
erzo posible para que la seguridad jurídica quede salva-
guardada en la definición de los tipos. Pero dicho lo an-
terior, ello no supone que el principio de legalidad quede 
infringido en los supuestos en que la definición del tipo 
interpone conceptos cuya delimitación permita un mar-
gen de apreciación, máxime en aquellos supuestos en que 
los mismos responden a la protección de bienes jurídi-
cos reconocidos en el contexto internacional en el que se 
inserta nuestra Constitución, de acuerdo con su artículo 
10.2 y en supuestos en que la concreción de tales bienes 
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Ello parece desprenderse del contenido del propio auto 
de 15 de diciembre de 2009, en cuyo Razonamiento Jurí-
dico III in fine, dice: 

«Pero ante todo, lo que nos ha llevado a plantear la pre-
sente cuestión reside en la convicción de que la disposi-
ciones legales que más adelante volveremos a concretar, 
son inconstitucionales en sí y por sí mismas; también 
aplicadas al supuesto de autos; y, como no, llevadas –
como hipótesis de trabajo– a las controversias que pudi-
eran planteársenos en el futuro con motivo de la aplica-
ción de una “herramienta de trabajo” –si se nos permite 
la expresión–, que cabe considerar “defectuosa”, hacien-
do abstracción, inclusive, de las circunstancias particu-
lares del litigio en el que nos hallamos inmersos».

En la misma línea argumental, en el mencionado auto de 
15 de diciembre de 2009, en su Razonamiento Jurídico I, 
párrafo tercero afirma: 

«No se trata, pues, de que este Juzgado haya entrevisto la 
posibilidad de llegar a una sentencia susceptible de reba-
jar el importe de las multas cuestionadas, (para lo cual, 
resultaría ocioso y desproporcionado acudir al Tribunal 
Constitucional); sino de la eventualidad de que, de pros-
perar la cuestión de inconstitucionalidad, las sanciones 
puedan declaradas nulas en su integridad por ser igual-
mente nulas algunas de las previsiones legales en las que 
se fundamentan»

Efectivamente parece que el propio juzgador entendió 
que podría dictarse sentencia sin necesidad de acudir a 
este alto Tribunal, dado que en la providencia de 6 de 
noviembre de 2009, mediante la que se acordaba la aper-
tura del trámite de audiencia a las partes y al Ministerio 
Fiscal a los efectos del artículo 35.2 de la LOTC, en or-
den a la posibilidad de plantear una cuestión de inconsti-
tucionalidad, el propio magistrado apuntaba la posibili-
dad de resolver el litigio en base a otros parámetros dado 
que indicaba: 

«las partes y el Ministerio Fiscal podrán exponer, dentro 
del mismo plazo, su parecer sobre la procedencia de elu-
dir el planteamiento de la cuestión de inconstitucionali-
dad mediante la eventual estimación de la demanda, con 
fundamento en la omisión, en el pliego de cargos previo 
al trámite de alegaciones y pruebas de una imputación 
precisa con indicación clara y expresa del carácter leve, 
grave o muy grave de la infracción - y la correspondiente 
indicación en los mismos términos, del órgano competen-
te para sancionar»

El propio magistrado que insta la cuestión de incons-
titucionalidad pone de manifiesto que podría haberse 
resuelto el procedimiento sin plantearla, dado que en la 
mencionada providencia de 6 de noviembre de 2009 in-
dica que «En el pliego de cargos no se especifica si las 
infracciones son leves graves o muy graves». Si ello lo 
apreció así el magistrado podría haber dictado la corres-
pondiente sentencia, con lo que se habría hecho innece-
sario el planteamiento de la cuestión.

Por todo ello parece clara la voluntad del magistrado que 
insta la cuestión de depurar en abstracto el ordenamiento 
jurídico, en contra de la doctrina sentada por este Tribu-
nal, que es muy clara al respecto y que está contenida, 
entre otros muchos, en el auto 24/2000, FJ. 1, que indica: 

mero 1 y 2, ante el Tribunal Constitucional comparece y 
como mejor en derecho proceda

Dice

1. Que el día 25 de marzo de 2011 tuvo entrada en el 
Parlamento la providencia del Pleno de este Tribunal ad-
mitiendo a trámite la cuestión de inconstitucionalidad, 
nº de asunto 43-2010, planteada por el Juzgado de lo 
contencioso administrativo nº 13 de Barcelona, sobre la 
supuesta inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley 
3/1993, de 5 de marzo, del estatuto del consumidor, por 
la que se le concede un plazo de quince días para perso-
narse en el procedimiento y formular las alegaciones que 
considere pertinentes.

2. Que, evacuando el trámite conferido, pasa a formular 
las siguientes

Alegaciones

I. Objeto de la presente cuestión de 
inconstitucionalidad

El magistrado que formula la cuestión de inconstituci-
onalidad centra su argumentación en que el artículo 30 
de la Ley 3/ 1993 difiere a la fase aplicativa de la norma 
la concreción del carácter leve, grave o muy grave de las 
infracciones, por lo que a su entender es incompatible 
con el artículo 25.1 de la Constitución.

El artículo 30 de la Ley establecía: 

«Art. 30. Sanciones. Las infracciones a la presente Ley 
se calificarán como leves, graves o muy graves en fun-
ción del riesgo que supongan para la salud o seguridad de 
los consumidores, con especial atención a las de los que 
están especialmente protegidos por la presente Ley, en 
función de la cuantía del beneficio obtenido como con-
secuencia directa o indirecta de la infracción, en función 
de la situación de predominio del infractor en algún sec-
tor del mercado y en función de su reincidencia, y serán 
sancionadas de conformidad con lo establecido en la Ley 
1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y 
de defensa de los consumidores y de los usuarios.»

II. Posición del Parlamento

1. En primer lugar esta representación quiere poner de 
manifiesto que La Ley 3/1993, de 5 de marzo, del esta-
tuto del consumidor ha sido derogada por la disposición 
derogatoria de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código 
de consumo de Cataluña. Se cuestiona pues un artículo 
de la Ley que comportará, en su caso, confirmar o no las 
sanciones impuestas en vía administrativa a una empresa 
por la comisión de dos faltas leves.

2. La función constitucional de las cuestiones de incons-
titucionalidad y el juicio de relevancia.

El planteamiento que formula el magistrado parece per-
seguir más la depuración del ordenamiento jurídico, en 
el presente supuesto de una norma que ya no forma par-
te de él puesto que ha sido derogada, que la nulidad de 
una norma vinculada a la resolución de un caso concreto. 
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80/1994, de 14 de marzo, F. 2, por todas). En dicha línea 
jurisprudencial este Tribunal ha declarado en el mencio-
nado ATC 163/1999, de 15 de junio, que el propio ámbito 
acotado por el órgano judicial como objeto de la duda de 
constitucional suscitada es lo decisivo a los efectos de la 
viabilidad de la cuestión, [...]»

También y finalmente en idéntico sentido las SSTC 
64/2003, FJ. 5; 251/2006, FJ. 3 y 254/2004, FJ. 2, donde 
se indica: 

«Así hemos dicho en la STC 64/2003 que «la cuestión 
de inconstitucionalidad no es una acción concedida para 
impugnar de modo directo y con carácter abstracto la 
validez de la ley, sino un instrumento puesto a dispo-
sición de los órganos judiciales para conciliar la doble 
obligación en que se encuentran de actuar sometidos a 
la Ley y a la Constitución». Dicha Sentencia continúa 
afirmando que «la extraordinaria transcendencia de las 
cuestiones de inconstitucionalidad como principal me-
canismo de conexión entre la jurisdicción ordinaria y la 
constitucional obliga, sin embargo, a extremar las garan-
tías destinadas a impedir que esta vía procesal resulte 
desvirtuada por un uso no acomodado a su naturaleza, 
como sería, por ejemplo, el de utilizarla para obtener 
pronunciamientos innecesarios o indiferentes para la de-
cisión del proceso en el que la cuestión se suscita» (STC 
64/2003, de 27 de marzo, FJ 5).

Cuanto se acaba de exponer justifica que este Tribunal 
haya exigido reiteradamente que los juicios de aplicabi-
lidad y de relevancia, determinantes del tan aludido con-
trol concreto de constitucionalidad, sean formulados con 
rigor por el correspondiente órgano judicial cuestionan-
te: «Dicho juicio de relevancia “ha sido definido por este 
Tribunal como el esquema argumental dirigido a probar 
que el fallo del proceso judicial depende de la validez de 
la norma cuestionada (por todos, ATC 93/1999, de 13 de 
abril, FJ 3, y las resoluciones allí mencionadas)” (ATC 
21/ 2001, de 31 de enero, FJ 1) y constituye una de las 
condiciones esenciales para la admisión de la cuestión 
pues, en la medida que garantiza una interrelación nece-
saria (STC 28/1997, de 13 de febrero, FJ 3) entre el fallo 
del proceso a quo y la validez de la norma cuestionada, 
asegura la realización efectiva del antedicho control con-
creto de la constitucionalidad de la Ley.»

Esta representación entiende que en el auto de 15 de dici-
embre de 2009 no se acredita en absoluto la necesidad de 
plantear la cuestión de inconstitucionalidad, puesto que 
el magistrado que la plantea no acredita en el juicio de 
relevancia porque la aplicación del artículo cuestionado 
es imprescindible para la resolución del procedimiento 
planteado, sino que, por el contrario, como se ha indi-
cado, en el propio procedimiento se apuntan soluciones 
distintas para la solución del recurso a quo planteado en 
el juzgado de conformidad con la doctrina sentada por 
este Tribunal. Como hemos indicado el planeamiento de 
la cuestión parece más orientada a la depuración del or-
denamiento jurídico (de una norma ya derogada) que a si 
la norma concreta que se cuestiona es la única aplicable 
para la resolución del procedimiento planteado ante el 
Juzgado.

3. El planteamiento de la cuestión de inconstitucionali-
dad en relación con las faltas leves.

«Reiteradamente ha establecido este Tribunal que la cu-
estión de inconstitucionalidad no es un medio del que 
puedan servirse los órganos judiciales para pretender 
del Tribunal Constitucional la depuración abstracta del 
Ordenamiento jurídico, sino un instrumento procesal pu-
esto a disposición de aquellos para conciliar su obliga-
ción de sometimiento a la Ley y a la Constitución, en los 
casos en que alberguen dudas fundadas sobre la consti-
tucionalidad de la norma o normas con rango de Ley que 
debieran aplicar en el asunto sometido a enjuiciamiento. 
Justamente, su capital trascendencia obliga a extremar 
las garantías destinadas a impedir un uso inadecuado 
de la cuestión, como sería el de promoverla para obte-
ner pronunciamientos innecesarios o indiferentes para 
la decisión del proceso en el que aquella se suscita. El 
control de admisibilidad que este Tribunal debe ejercer 
es el cauce idóneo e indispensable para verificar la exis-
tencia de esos requisitos. Y dentro de los mismos está el 
referido a que el proceso a quo se halle concluso, pues la 
posibilidad de que de la admisión de una cuestión de in-
constitucionalidad se pueda seguir tan grave consecuen-
cia como la de anular una norma con rango de ley, sólo 
será procedente en la medida en que la respuesta que de 
este Tribunal se solicita resulte imprescindible para fun-
dar el fallo (SSTC 17/1981, FJ 1, 94/1986, FJ 2, 36/1991, 
FJ 3; y AATC 287/1991, FJ 2, 203/1998, FJ 1).»

En análogo sentido los autos ATC 38/2002 y ATC 
26/2002, en cuyo fundamento jurídico 2 se indica: 

«es oportuno recordar que, a los efectos del correcto 
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, y, 
por tanto, de su admisión a trámite, la mera aplicabili-
dad en el proceso a quo de la norma legal cuestionada 
no es equivalente a la exigida relevancia constitucional 
del juicio que ha de expresar el órgano judicial. Un ju-
icio que, de acuerdo con una reiterada doctrina consti-
tucional que reproduce el ATC 163/1999, de 15 de ju-
nio, amén de demandar del proponente de la cuestión 
una argumentación razonable (ATC 964/1985, de 19 de 
diciembre), suficiente (ATC 493/1986, de 5 de junio) y 
coherente con el tipo de proceso en que se suscite la cu-
estión (STC 166/1986, de 19 de diciembre, F. 6) acerca 
de la aludida relevancia, estriba en la relación de depen-
dencia que debe existir entre el pronunciamiento sobre la 
validez de la Ley y el que ha de dictar el órgano judicial, 
de suerte que esta relación (correlación, conexión o nexo 
causal, por traer a colación otras expresiones de la juris-
prudencia constitucional), de carácter lógico y directo, 
ha de venir referida, más que a la satisfacción o rechazo 
de la pretensión hecha valer en el correspondiente plei-
to, a la propia resolución judicial que ha de dictarse en 
aquél y cuyo pronunciamiento ha quedado en suspenso 
por razón de la promoción de la oportuna cuestión. Esto 
es, se trata de que el Juzgador ponga de manifiesto de 
qué manera, a la vista del objeto del proceso en curso, la 
alternativa que encierra la duda de constitucionalidad lo 
es también, idealmente pero no de modo necesario, para 
resolver aquél en uno u otro sentido, descartado ya cual-
quier otro parámetro distinto a la disposición de ley cu-
estionada para llegar a dicha resolución (ATC 493/1986, 
de 5 de junio). O, más precisamente aún, el juicio de 
relevancia que ha de emitir el órgano jurisdiccional ha 
de concretar justamente la interrelación entre pretensión 
procesal, objeto del proceso y resolución judicial (STC 
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Pressupost del Parlament per al 2011
Tram. 230-00001/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 9, 13.04.2011, DSPC-P 12

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 d’abril de 
2011, ha debatut el dictamen de la Mesa Ampliada rela-
tiu al pressupost del Parlament per al 2011.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 29.4 del 
Reglament, ha adoptat els acords següents: 

1. Aprovar el Projecte de pressupost del Parlament per al 
2011 (tram. 230-00001/09).

2. Aprovar l’article següent del pressupost de la Genera-
litat de Catalunya per al 2011: 

«Primera

»La Mesa Ampliada del Parlament ha d’incorporar el ro-
manent de crèdit de la secció PA, servei PA 01, del pres-
supost per al 2010 als mateixos capítols del pressupost 
per al 2011.

»Segona

»Les dotacions pressupostàries de la secció PA1 s’han de 
lliurar en ferm i periòdicament a nom del Parlament, a 
mesura que aquest les demani.

»Tercera

»La Mesa Ampliada del Parlament pot acordar modifi-
cacions de crèdit de la secció PA sense limitacions, la 
qual cosa ha de comunicar al Departament d’Economia 
i Coneixement.»

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

El secretària quarta La presidenta del Parlament
M. Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català

El magistrado que plantea la cuestión se refiere a la in-
determinación en la calificación de las conductas. Sin 
embargo la eventual indeterminación a la que se refiere 
el magistrado no tiene, a criterio de esta representación, 
relevancia alguna puesto que en todo caso las conductas 
sancionadas lo fueron como faltas leves, es decir con la 
menos grave de las calificaciones posibles. Siguiendo el 
propio razonamiento del magistrado, que no comparti-
mos, podríamos entender que hubiese indeterminación 
si la conducta fuese sancionada como falta grave o muy 
grave, pero insistimos en que si la conducta es sanciona-
ble, y fue sancionada como falta leve, la menos grave de 
las posibles, la eventual indeterminación no tiene tras-
cendencia alguna. Si se cometió una falta y fue califica-
da y sancionada como leve no se causó perjuicio alguno 
al infractor. De acuerdo con la doctrina de este Tribunal 
al ser calificada la falta como leve no se produce ningún 
perjuicio real en relación con el derecho fundamental 
que regula el artículo 25.1 de la Constitución.

A este respecto la doctrina del Tribunal está contenida, 
entre otras en al STC 210/2005, FJ. 3, que dice: 

«Consecuencia de lo anterior será que, en aplicación del 
mismo criterio, haya de otorgarse el amparo demandado 
en relación con la infracción grave por la que el deman-
dante de amparo fue sancionado, pero no respecto de la 
sanción impuesta como responsable de una infracción 
leve, pues tal calificación de la infracción determina que 
ningún efecto adverso se ha producido para el deman-
dante de amparo más allá del que la tipificación de la 
infracción y la previsión de la sanción en una norma con 
rango de Ley hacían por completo previsible. Es decir, 
siendo cierto que el mismo reproche merece que se difie-
ra por completo al momento aplicativo la gravedad de la 
infracción, también lo es que la calificación de la infrac-
ción en la categoría más liviana no causa un perjuicio 
efectivo y real al demandante de amparo, en la medida en 
que tal calificación sí era previsible, [...]»

III. Conclusión

De todo lo manifestado se desprende que el magistrado 
que insta la cuestión de inconstitucionalidad no formu-
la un juicio de relevancia suficiente porque no sólo no 
acredita que no pudiese haber dictado la correspondiente 
sentencia sin plantear la presente cuestión, por la impo-
sición de dos faltas leves, a este alto Tribunal, sino que, 
contrariamente, podía haber acomodado al orden consti-
tucional, por vía interpretativa, el precepto cuestionado.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional

Solicita: Que teniendo por presentado este escrito y los 
documentos acompañados, se sirva admitirlos, tener por 
comparecido en nombre y representación del Parlamen-
to de Cataluña al suscrito y por evacuado el trámite de 
alegaciones concedido y, en mérito a las mismas y pre-
vios los trámites oportunos, acuerde la inadmisión de la 
cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación al 
artículo 30 de la Ley 3/1993, de 5 de marzo del estatuto 
del consumidor.

Barcelona para Madrid, a 7 de abril de 2011

Francesc Pau Vall
Letrado del Parlamento de Cataluña
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte

Import  
article

Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  (9040) 59.656.890,35

1     REMUNERACIONS DEL PERSONAL     26.628.206,14

  10   ALTS CÀRRECS   7.204.013,18  

    100   Retribucions bàsiques i altres remunera-
cions  

7.204.013,18    

    1000001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 
dels alts càrrecs

7.204.013,18    

  11   PERSONAL EVENTUAL   942.534,39  

    110   Personal eventual 942.534,39    

    1100001 Retribucions bàsiques 621.211,65    

    1100002 Retribucions complementàries 321.322,74    

  12   PERSONAL FUNCIONARI   11.588.921,19  

    120   Retribucions bàsiques 8.279.413,06    

    1200001 Retribucions bàsiques 8.279.413,06    

    121   Retribucions complementàries 3.309.508,13    

    1210001 Retribucions complementàries 3.309.508,13    

  13   PERSONAL LABORAL   315.497,36  

    131   Personal laboral temporal 315.497,36    

    1310001 Retribucions bàsiques 177.189,12    

    1310002 Retribucions complementàries 138.308,24    

           

  15   INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES

  1.230.543,56  

    150   Incentius al rendiment  875.598,18    

    1500001 Productivitat 875.598,18    

    151   Activitats extraordinàries 354.945,38    

    1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 354.945,38    

  16   ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS   4.101.590,58  

    160   Quotes socials 4.101.590,58    

    1600001 Seguretat Social 3.936.031,60    

    1600002 Muface 6.808,48    

    1600004 Altres règims de previsió social 158.750,50    

  17   PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS   1.245.105,88  

    171   Pensions  250.000,00    

    1710001 Aportacions a plans de pensions 250.000,00    

    172   Prestacions complementàries 895.105,88    

    1720001 Prestacions complementàries 895.105,88    

    173   Despeses socials 100.000,00    

    1730001 Despeses socials 100.000,00    

2     DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS     11.532.684,21

Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2011
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  20   LLOGUERS I CÀNONS   737.635,88  

    200   Lloguers i cànons de terrenys, béns natu-
rals, edificis i altres construccions

116.000,00    

    2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns na-
turals, edificis i altres construccions

116.000,00    

    201   Lloguers i cànons de material transport 212.000,00    

    2010001 Lloguers i cànons de material de transport 212.000,00    

    202   Lloguers i cànons d’equips per a processa-
ment de dades i programari

296.435,88    

    2020001 Lloguers i cànons d’equips per a processa-
ment de dades i programari

197.435,88    

    2020002 Lloguer d’equips de reprografia i fotocòpies 99.000,00    

    203   Lloguers i cànons d’altre immobilitzat ma-
terial

113.200,00    

    2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material 113.200,00    

  21   CONSERVACIÓ I REPARACIÓ   1.095.167,67  

    210   Conservació, reparació i manteniment de ter-
renys, béns naturals, edificis i altres cons-
truccions

83.000,00    

    2100001 Conservació, reparació i manteniment de ter-
renys, béns naturals, edificis i altres cons-
truccions

83.000,00    

    211   Conservació, reparació i manteniment de 
material transport

5.000,00    

    2110001 Conservació, reparació i manteniment de 
material transport

5.000,00    

    212   Conservació, reparació i manteniment 
d’equips de processament de dades

415.789,67    

    2120001 Manteniment maquinari 113.193,05    

    2120002 Conservació, reparació i manteniment d’e-
quips de reprografia i fotocopiadores

2.000,00    

    2120003 Manteniment d’aplicacions informàtiques 300.596,62    

    213   Conservació, reparació i manteniment d’al-
tre immobilitzat material

532.800,00    

    2130001 Conservació, reparació i manteniment d’altre 
immobilitzat material

532.800,00    

    214   Altres despeses de conservació, reparació 
i manteniment

58.578,00    

    2140001 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment

58.578,00    

  22   MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES   5.024.549,24  

    220   Material d’oficina 378.900,00    

    2200001 Material ordinari no inventariable 220.000,00    

    2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 158.900,00    

    221   Subministraments  458.000,00    

    2210001 Aigua i energia 237.500,00    

      2210002 Combustible per a mitjans de transport 30.000,00    

      2210003 Vestuari 60.000,00    

    2210005 Productes farmacèutics i analítiques 750,00    

    2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres 20.000,00    

    2210089 Altres subministraments 109.750,00    
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    222   Comunicacions postals, telefòniques i altres 327.000,00    

    2220001 Comunicacions postals, missatgeria i altres 47.000,00    

    2220003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i 
dades adquirits altres entitats

280.000,00    

    223   Transports 13.500,00    

    2230001 Transports 13.500,00    

    224   Despeses d’assegurances 612.500,00    

    2240001 Despeses d’assegurances 612.500,00    

    225   Tributs 2.500,00    

    2250001 Tributs 2.500,00    

    226   Despeses diverses 626.300,00    

    2260001 Exposicions, certàmens i altres activitats de 
promoció

15.000,00    

    2260002 Atencions protocol·làries i representatives 148.500,00    

    2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 60.000,00    

    2260004 Inscripció com a soci 1.500,00    

    2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 7.500,00    

    2260011 Formació de personal propi 134.000,00    

    2260089 Altres despeses diverses 259.800,00    

    227   Treballs realitzats per altres empreses 1.984.454,24    

    2270001 Neteja i sanejament 875.812,24    

    2270005 Estudis i treballs tècnics 158.000,00    

    2270008 Intèrprets i traductors 45.250,00    

    2270089 Altres treballs realitzats per altres empreses 905.392,00    

    228   Serveis informàtics i de telecomunicacions 621.395,00    

    2280001 Serveis informàtics i telecomunicacions rea-
litzats per entitats de la Generalitat

160.208,00    

    2280004 Serveis informàtics i de telecomunicacions 
realitzats per altres entitats 

461.187,00    

  23   INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI   4.106.331,42  

    230   Dietes, locomoció i trasllats 174.000,00    

    230001 Dietes, locomoció i trasllats 174.000,00    

    231   Altres indemnitzacions 3.771.331,42    

    2310001 Altres indemnitzacions 3.771.331,42    

    232   Ajuts menjar 1.000,00    

    2320001 Ajuts menjar 1.000,00    

    233   Fons d’acció social 160.000,00    

    2330001 Fons d’acció social 160.000,00    

           

  24   DESPESES DE PUBLICACIONS   569.000,00  

    240   Despeses de publicacions 569.000,00    

    2400001 Despeses de publicacions 569.000,00    

4     TRANSFERÈNCIES CORRENTS     17.103.000,00

  48   A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE 
LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS

  17.103.000,00  

    482   A altres institucions sense fi de lucre 17.103.000,00    
    4820001 A altres institucions sense finalitat de lucre 3.000,00    

    4820006 A grups parlamentaris 17.100.000,00    
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6     INVERSIONS REALS     4.373.000,00

  61   INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONS-
TRUCCIONS

  1.918.124,00  

    610   Inversions en edificis i altres construccions 1.918.124,00    

    6100001 Inversions en edificis i altres construccions 1.918.124,00    

  62   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LA-
CIONS I UTILLATGE

  463.000,00  

    620   Inversions en maquinària, instal·lacions i 
utillatge

463.000,00    

    6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge

463.000,00    

  64   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS   230.000,00  

    640   Inversions en mobiliari i estris 230.000,00    

    6400001 Inversions en mobiliari i estris 230.000,00    

  65   INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCESSA-
MENT DE DADES I TELECOMUNICACIONS

  1.590.672,00  

    650   Inversions en equips de processament de 
dades i telecomunicacions

1.590.672,00    

    6500001 Inversions en equips de processament de da-
des i telecomunicacions

1.590.672,00    

  67   INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MA-
TERIAL

  171.204,00  

    670   Inversions en altre immobilitzat material 171.204,00    

    6700001 Inversions en altre immobilitzat material 171.204,00    

8     ACTIUS FINANCERS     20.000,00

  83   CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES 
FORA DEL SECTOR PÚBLIC

  20.000,00  

    830   Concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic

20.000,00    

      8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 20.000,00    
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Designació dels diputats interventors per al 
període pressupostari del 2011
Tram. 231-00001/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 9, 13.04.2011, DSPC-P 12

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 d’abril 
de 2011, a proposta de la Mesa Ampliada, d’acord amb 
l’article 29.5 del Reglament, ha designat Joan Morell i 
Comas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista, 
i Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, diputats interventors per al període 
pressupostari del 2011.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament
Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català
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	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció d’un nou hospital a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	Tram. 250-00107/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la creació d’una aula activa del Servei d’Ocupació de Catalunya a Vic (Osona)
	Tram. 250-00108/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el condicionament del tram del congost de Tresponts de la carretera C-14 entre Organyà i Montan de Tost
	Tram. 250-00110/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la negociació amb les empreses de creuers que arriben al port de Barcelona per a promocionar el turisme més enllà de la ciutat de Barcelona
	Tram. 250-00111/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la implantació de trens adaptats per a persones amb mobilitat reduïda al servei de rodalia i regional
	Tram. 250-00112/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la substitució de la central tèrmica de Cubelles (Garraf) per una de cicle combinat i sobre el canvi d’emplaçament actual
	Tram. 250-00114/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la concessió de la gestió dels habitatges públics pels ajuntaments que ho sol·licitin
	Tram. 250-00115/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’ocupació de les places vacants dels òrgans judicials
	Tram. 250-00117/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la mobilitat al Maresme
	Tram. 250-00118/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el desplegament i la reserva pressupostària de la Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 250-00121/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el desplegament i la reserva pressupostària de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
	Tram. 250-00122/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre les actuacions per a fer complir a l’Ajuntament de Martorell la resolució del 12 de gener de 2010 de l’Agència Catalana de l’Aigua i sobre l’execució de les obres de restauració de la llera del riu Anoia
	Tram. 250-00127/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei de creació de cossos de funcionaris de l’Administració de justícia dependents de la Generalitat
	Tram. 250-00129/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la dotació d’equips multidisciplinaris als centres de menors
	Tram. 250-00130/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el desplegament de l’article 108 de l’Estatut i sobre les indemnitzacions que perceben els jutges de pau
	Tram. 250-00131/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’increment dels recursos destinats al torn d’ofici
	Tram. 250-00133/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’increment dels recursos destinats al torn d’ofici
	Tram. 250-00133/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans per als casos de violència masclista i sobre la creació de jutjats de violència sobre la dona a Tarragona i Figueres
	Tram. 250-00134/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’increment del nombre de metges forenses i sobre llur formació
	Tram. 250-00135/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la part nova de l’Hospital de Sant Bernabé, de Berga
	Tram. 250-00139/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el suport als comitès d’empresa de Derbi, Valeo, Ficosa i Yamaha en les negociacions per a la defensa del manteniment dels llocs de treball
	Tram. 250-00141/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el garantiment dels recursos materials i personals a l’Escola Pontons (Alt Penedès) i sobre l’ampliació de la plantilla del centre
	Tram. 250-00142/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la constitució d’un grup de treball integrat per representants de la Generalitat, dels grups parlamentaris i de persones expertes per a analitzar les propostes polítiques i jurídiques relatives a les actuacions arran de la sent
	Tram. 250-00143/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el compliment de l’acord de 25 de novembre de 2010 amb l’Ajuntament de Tarragona per a la cessió d’ús de les instal·lacions de la ciutat de repòs i de vacances de Tarragona per a activitats socioculturals
	Tram. 250-00146/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la constitució d’un grup de treball interdepartamental amb representants del sector de l’automòbil i sobre la promoció d’un codi de bones pràctiques
	Tram. 250-00147/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el sistema tramviari del Camp de Tarragona
	Tram. 250-00149/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre els ajuts del Fons per a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per a la creació o restauració de vies arbrades
	Tram. 250-00150/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre els ajuts del Fons per a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per al desplegament del Pla director de colònies industrials
	Tram. 250-00151/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre els plans directors urbanístics del sistema costaner
	Tram. 250-00152/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el millorament de la coordinació dels serveis ferroviaris de les línies R4 i R7 a l’intercanviador de Martorell
	Tram. 250-00153/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre les mesures per a la reducció de la contaminació i el millorament de la mobilitat i la seguretat viària
	Tram. 250-00154/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre els serveis de pediatria de l’equip d’atenció primària Gatassa (Mataró 6), al CAP El Maresme, de Mataró
	Tram. 250-00156/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el desdoblament de l’eix viari entre Tàrrega, Balaguer i Alfarràs, a les carreteres C-53 i C-26
	Tram. 250-00162/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’assignació d’un vehicle d’assistència mèdica d’intervenció ràpida a Ponts (Noguera)
	Tram. 250-00163/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies de Renfe a Sant Vicenç de Castellet (Bages)
	Tram. 250-00166/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el manteniment de les obres de construcció, reforma i millora dels hospitals públics
	Tram. 250-00167/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el finançament de les obres de construcció de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
	Tram. 250-00168/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou hospital a Tarragona
	Tram. 250-00169/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la construcció de la Ciutat Judicial de Tarragona
	Tram. 250-00170/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el programa «La sardana a l’escola»
	Tram. 250-00173/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució de suport al dret d’autodeterminació del Sàhara Occidental i sobre la continuació de l’ajuda humanitària i la cooperació amb els campaments de refugiats a Tindouf
	Tram. 250-00174/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el sistema d’accés a la universitat
	Tram. 250-00175/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’augment de l’oferta dels serveis ferroviaris a la línia R2 entre les estacions de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell
	Tram. 250-00177/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la continuïtat dels ajuts relatius al planejament urbanístic iniciat el 2004
	Tram. 250-00178/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’equipaments museístics i culturals a Barcelona
	Tram. 250-00179/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de la depuradora d’aigües residuals i de la xarxa de col·lectors de la urbanització Mas de Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
	Tram. 250-00184/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el projecte executiu i l’inici de les obres del nou Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i sobre el seu lideratge com a campus de salut gironí
	Tram. 250-00185/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el manteniment i l’ampliació dels ajuts per al pagament de lloguers i quotes hipotecàries de famílies en situació precària
	Tram. 250-00216/09
	Rectificació del text presentat


	Proposta de resolució sobre l’acceptació preferent dels treballadors desocupats de SAS en els cursos de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la fabricació del nou model Audi Q3
	Tram. 250-00270/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de viabilitat general per a l’aeroport de Lleida-Alguaire
	Tram. 250-00301/09
	Rectificació del text presentat


	Proposta de resolució sobre l’estudi informatiu i de viabilitat del projecte de tramvia de Girona a Olot
	Tram. 250-00329/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la represa de les obres de construcció de la variant d’Olot entre la carretera C-152 i la N-260
	Tram. 250-00330/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la generalització del sistema de finançament de la prestació dels serveis sanitaris amb base territorial i capitativa
	Tram. 250-00331/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el garantiment del calendari d’inversions en l’àmbit de la salut d’acord amb el Pla d’estructures i inversions 2004-2012
	Tram. 250-00332/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la consensuació amb els agents socials de l’àmbit de la salut dels escenaris econòmics i pressupostaris fins al 2014 en l’elaboració dels pressupostos del 2011
	Tram. 250-00333/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la modificació dels estatuts de l’ens d’abastament d’aigua Aigües Ter Llobregat per a la inclusió en el Consell d’Administració de representants de la conca del Ter
	Tram. 250-00334/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el retorn progressiu del cabal d’aigua del Ter a les comarques gironines
	Tram. 250-00335/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis i el millorament de les retribucions dels lletrats del torn d’ofici
	Tram. 250-00336/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la inclusió de la preservació dels corredors ecològics i biològics de Tarragona en l’informe definitiu del Pla d’ordenació urbanística municipal
	Tram. 250-00337/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) i sobre la convocatòria del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral amb relació als projectes en aquest territori
	Tram. 250-00338/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la revisió pel Consell de Seguretat Nuclear de les condicions de l’autorització d’explotació de la central nuclear de Vandellòs II
	Tram. 250-00339/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la revisió pel Consell de Seguretat Nuclear de les condicions de l’autorització d’explotació de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II
	Tram. 250-00340/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la designació de l’Institut de Deltebre (Baix Ebre) com a centre de referència en cas de no construir-se l’institut escola de Sant Jaume d’Enveja (Montsià) i sobre el garantiment del servei de menjador
	Tram. 250-00341/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’actuació de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball davant Yamaha per a vetllar pels drets dels treballadors en llurs reivindicacions
	Tram. 250-00342/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la posada en marxa del servei de trens de rodalia del Camp de Tarragona
	Tram. 250-00343/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’eix viari entre Reus, Constantí, Sant Salvador i Perafort
	Tram. 250-00344/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment del programa de planejament territorial i del Pla director urbanístic del Pallars Sobirà
	Tram. 250-00345/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels recursos i els serveis de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00346/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’acabament de la segona fase de l’ampliació de l’hospital
	Tram. 250-00347/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al baix Montseny
	Tram. 250-00348/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la promoció de les comunitats catalanes a l’exterior
	Tram. 250-00349/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut de Segur de Calafell (Baix Penedès)
	Tram. 250-00350/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la constitució de les vegueries de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona
	Tram. 250-00351/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les connexions ferroviàries transfontereres entre l’Alt Empordà i el Rosselló
	Tram. 250-00352/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’establiment d’acords entre les entitats juvenils i els instituts públics per a exposar a l’alumnat els projectes associatius
	Tram. 250-00353/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la restauració de la Casa Puig i Cadafalch, d’Argentona (Maresme)
	Tram. 250-00354/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els peritatges de les afectacions causades per les obres de la carretera C-15 a Canyelles (Garraf)
	Tram. 250-00355/09
	Presentació





	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 270-00001/09
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences

	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
	Tram. 270-00002/09
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences



	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
	Tram. 270-00004/09
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences



	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 270-00006/09
	Presentació


	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2011, d’economia sostenible
	Tram. 270-00007/09
	Presentació





	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
	Tram. 302-00019/09
	Esmenes presentades
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les relacions amb l’Ajuntament de Barcelona
	Tram. 302-00020/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desocupació juvenil i les polítiques de joventut
	Tram. 302-00021/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coordinació i l’impuls de la política lingüística
	Tram. 302-00022/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política d’integració dels immigrants
	Tram. 302-00023/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el present i el futur de l’energia nuclear a Catalunya
	Tram. 302-00025/09
	Esmenes presentades





	3.30.	Altres tramitacions
	3.30.04.	Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
	Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2010
	Tram. 360-00002/09
	Debat de l’Informe en la Comissió





	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un diputat
	Tram. 234-00012/09
	Adopció



	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.05.	Comissions legislatives
	Composició de la Comissió de Justícia
	Tram. 410-00004/09
	Elecció del secretari




	4.45.12.	Comissions específiques de seguiment
	Composició de la Comissió de Cooperació i Solidaritat
	Tram. 411-00004/09
	Ratificació del president
	Elecció del secretari




	4.48.	Intergrups parlamentaris
	Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
	Tram. 413-00001/09
	Designació de membres
	Composició de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta
	Tram. 413-00002/09
	Designació de membres


	Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva
	Tram. 413-00003/09
	Constitució, elecció de la coordinadora i designació d’especialistes


	Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
	Tram. 413-00004/09
	Constitució i elecció de la coordinadora
	Designació de membres
	Designació de membres






	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la política d’habitatge
	Tram. 354-00030/09
	Sol·licitud i tramitació




	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença del president de la Comunitat Israelita de Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre les activitats de la Comunitat en pro de les relacions entre ambdós països
	Tram. 356-00034/09
	Sol·licitud
	Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut Ramon Llull davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre els objectius i les actuacions a realitzar en la nova etapa de l’Institut
	Tram. 356-00063/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habitatge davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les noves polítiques de sòl i habitatge
	Tram. 356-00065/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les activitats de l’Associació i la problemàtica d’aquestes malalties
	Tram. 356-00066/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Agència de Qualitat d’Internet davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tractament de l’anorèxia i la bulímia a Internet i la informació disponible
	Tram. 356-00067/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informin sobre les polítiques de sòl i habitatge
	Tram. 356-00070/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Secretaria de Territori i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informin sobre les polítiques de sòl i habitatge
	Tram. 356-00071/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla de qualitat ambiental a l’entorn metropolità de Barcelona
	Tram. 356-00072/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre les línies de treball de la Secretaria d’Afers Exteriors
	Tram. 356-00073/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre l’ús de la mediació com a instrument per a la resolució de conflictes
	Tram. 356-00074/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre la justícia de proximitat
	Tram. 356-00075/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informin sobre les polítiques de cooperació al desenvolupament i d’ajut humanitari
	Tram. 356-00076/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Secretaria d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informin sobre les polítiques d’acció exterior
	Tram. 356-00077/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de l’Agència de Qualitat d’Internet davant la Comissió de Salut perquè expliqui el resultat de l’estudi sobre l’anorèxia i la bulímia a Internet
	Tram. 356-00078/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia davant la Comissió de Salut perquè expliqui el resultat de l’estudi sobre l’anorèxia i la bulímia a Internet
	Tram. 356-00079/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern davant la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre el seu programa d’actuació
	Tram. 356-00080/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre el seu programa d’actuació
	Tram. 356-00081/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Cooperació davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre el seu programa d’actuació i sobre el desplegament del Pla director de cooperació
	Tram. 356-00082/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la justícia de proximitat i sobre la mediació com a mitjà de resolució de conflictes
	Tram. 356-00083/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Règim Penitenciari i Recursos davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre l’experiència dels mòduls de participació i convivència al centre penitenciari Lledoners
	Tram. 356-00084/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Associació Espanyola contra el Càncer - Catalunya contra el Càncer Girona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les actuacions i els projectes de futur en la lluita contra el càncer
	Tram. 356-00086/09
	Sol·licitud





	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les polítiques d’innovació i transferència a l’activitat econòmica, social i territorial
	Tram. 355-00023/09
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