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AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’aturada de les 
obres de construcció de la finca Can Junca-
della, a Lloret de Mar (Selva)
Tram. 250-00004/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 818).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2013.

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 de protecció civil de Ca-
talunya
Tram. 202-00004/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 821 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 100.b del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposició de llei de protecció 
civil de Catalunya acompanyada de la documentació 
següent: 

– La memòria justificativa per expressar els antece-
dents 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 Ofi-
cial 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, donada 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 doctri-
na del Tribunal Constitucional. Concretament aquesta 
matèria ha estat definida 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 ca-
lamitat pública. Accions que, per tal de dur-les a ter-
me amb eficiència i eficàcia, és necessari que es regei-
xi 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.
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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 esta-
tutari atribueix a la Generalitat de Catalunya la com-
petència exclusiva en la matèria de protecció civil, que 
inclou en tot cas la regulació, la planificació i l’execu-
ció de mesures relatives a les emergències i la segure-
tat 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 matè-
ria de seguretat pública.

En aquesta mateixa línia, aquest precepte estatuta-
ri estableix que la Generalitat, en els casos relatius a 
emergències i protecció civil d’abast superior a Cata-
lunya, 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 le-
gislació 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 publi-
car 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’ordenació de les competències de la Genera-
litat en matèria de seguretat pública, especialment les 
de policia, i la seva integració amb les de protecció ci-
vil, trànsit, joc i espectacles i seguretat privada, en un 
sistema general propi de Catalunya, participat per les 
altres administracions 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 
completar aquest sistema integral de Catalunya, com 
ja ha fet amb la Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Cen-
tre 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 protec-
ció civil dins aquests sistema de seguretat pública de 
Catalunya, afegint també l’experiència obtinguda des 
de l’aprovació de la Llei 4/1997, de 20 de maig de pro-
tecció civil de Catalunya. Aquesta Llei ha d’impulsar i 
reforçar un sistema integral per a la prestació del ser-
vei de protecció civil en termes de planificació, eficiè-

ncia, eficàcia i rendibilitat de mitjans. Però, a més, cal 
acollir de forma coordinada, les competències que el 
mateix Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix a 
l’Administració local així com també totes aquelles 
altres parcel·les dels demés òrgans i serveis de l’Ad-
ministració 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, 2 derogatòries 
i 4 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 Catalu-
nya. Principis com ara la solidaritat en l’assumpció de 
riscos i danys; autoprotecció de les persones i respon-
sabilitat pública, proporcionalitat, transparència, in-
formació als ciutadans i multiculturitat, universalitat, 
qualitat, eficàcia, celeritat i eficiència de l’acció públi-
ca, proximitat i integració, corresponsabilitat i com-
plementarietat entre autoritats. Aquest és un capítol re-
llevant a l’hora d’entendre i interpretar correctament la 
resta dels preceptes d’aquesta norma.

El capítol segon del Títol 1 concreta també les matè-
ries objecte d’aquesta Llei d’acord amb l’Estatut d’Au-
tonomia, 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 parlar de l’autoprotecció. A més inclou una sèrie 
de possibilitats d’intervenció, obligacions i prestaci-
ons que poden resultar útils en situacions d’activació 
de plans, respectant, evidentment, els drets constituci-
onals i estatutaris.

El Títol 3 dóna resposta al necessari encaix que ha 
d’existir entre les diferents administracions i òrgans 
administratius, per tal que el sistema de protecció civil 
formi un grup harmònic. S’estableix amb precisió la 
distribució de les responsabilitat públiques en aquesta 
matèria sense que hi hagi una ruptura amb les compe-
tències i responsabilitats que ja tenien fins aquest mo-
ment les administracions i els organismes administra-
tius existents.

En aquesta línia el paper de la Generalitat de Catalu-
nya es centra en tres funcions fonamentals: la inter-
venció en emergències d’àmbit supralocal, les funci-
ons de previsió i prevenció dels riscos de protecció 
civil i la superior coordinació de la protecció civil. Per 
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desenvolupar aquestes funcions es preveu el desenvo-
lupament reglamentari de la Llei, l’existència d’un per-
sonal especialitzat i propi de protecció civil i impulsar 
la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, tot do-
tant-la d’un caràcter més dinàmic i participatiu.

Els municipis, com a entitat bàsica de la protecció civil 
catalana, mantenen la responsabilitat de prestar ser-
veis primaris de protecció civil, tant a nivell de pla-
nificació com d’implantació, amb l’afegit que, per de-
terminats 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, 
sense perjudici de les funcions d’autoritat que cor-
responen als alcaldes i a les alcaldesses. Es fa un es-
ment 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 correspo-
nen a cadascun dels òrgans o administracions amb 
funcions de protecció civil, entre els que cal destacar 
el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CE-
CAT) i la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, 
com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu i homolo-
gador superior en aquesta matèria, habilitada per crear 
els grups de treball tècnicament especialitzats que tin-
gui per necessaris.

El següent punt que tracta aquesta Llei són els serveis, 
públics i privats, de protecció civil, fent un esment es-
pecial al Servei de la Protecció Civil de Catalunya, for-
mat pel personal tècnic en aquesta matèria, amb unes 
funcions especials, com ara les d’anàlisi, avaluació, 
inspectores, 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 presen-
cials que els dota d’unes particularitat que els diferen-
cia de la resta de personal del Cos General d’Adminis-
tració i les fa més properes a altres cossos com els de 
Bombers, Mossos i Agents Rurals, col·lectius que d’al-
tre banda, ja presten serveis al CECAT i, en qualsevol 
cas, posseeixen funcions de protecció civil.

Finalitza aquest apartat amb els voluntaris de Protec-
ció Civil i les seves associacions, donant un caire dife-
rent al que existeix en la realitat amb aquest col·lectiu, 
de forma 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 desenvolupar 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 re-
lacions de la diversitat 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 com-
petències de les diferents Administracions (Generali-
tat, municipal i comarcal). En segon s’identifiquen les 
autoritats de la protecció civil, amb la novetat del Sín-
dic 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 pro-
tecció civil reforça les estructures de l’Administració 
de la Generalitat per tal de donar cabuda, d’una forma 
coordinada i en règim de cooperació recíproca, a to-
tes les autoritats, serveis i administracions implicades 
davant una emergència. En aquest nou marc de coor-
dinació i cooperació entre tots els implicats en matè-
ria de protecció civil, s’emfatitza la corresponsabilitat, 
fent més eficients i eficaços els recursos dels que ja 
disposen aquests, amb la generació de noves dinàmi-
ques en la utilització dels recursos tant materials com 
personals.

El Títol 4, sobre els instruments de Protecció Civil do-
na una especial importància a tres punts: El Mapa de 
Protecció Civil entès com a document 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 regulació i control dels 
usos del sòl. Neix amb la visió de donar resposta a les 
noves conjuntures de risc en el nostre territori, amb 
orígens tan diferents com ara l’increment del parc mò-
bil i l’augment del número de carreteres; la complexi-
tat de les empreses amb riscos més elevats de deter-
minades matèries i noves tecnologies; l’increment de 
la xarxa de comunicacions; l’increment poblacional o 
períodes de sequera i el canvi climàtic. Tot aquest con-
glomerat de situacions comporten nous enclavaments 
de risc que fan necessari replantejar els elements ne-
cessaris per elaborar el Mapa de Protecció Civil amb 
la determinació de noves localitzacions territorials 
amb especials circumstàncies.

La prevenció, en especial en la regulació dels usos del 
sòl. Tracta de posar l’urbanisme al servei de la protec-
ció 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 per-
sonal al servei de la protecció civil. Figura cabdal que 
pretén un cert nivell de coneixement, i actualització, 
per a gran part de la societat, així com una especialit-
zació tècnica dels recursos humans destinats a la Pro-
tecció 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-
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ma i la generalització de les comunicacions en xarxa 
d’aquests pren especial importància per assolir l’eficà-
cia, 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 mu-
nicipals 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 
conforme a una estructura homogènia, d’aquí que es 
disposi d’un contingut mínim, essent el PROCICAT 
el marc organitzatiu general dels d’àmbit territorial in-
ferior. Quant a aquests poden ser municipals (bàsics, 
d’actuació i específics) o supramunicipals (especials, 
com els actuals SISMICAT, INFOCAT, CAMCAT, 
PLASEQCAT, INUNCAT).

Aquests plans han de contar amb unes infraestructu-
res i recursos suficients per a l’aplicació de les seves 
previsions, ja siguin aquests públics (de la mateixa o 
distintes administracions) o privats. D’aquí l’elabora-
ció 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 prè-
viament 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 ade-
quats per a la previsió de futurs riscos, i es preveuen 
els mitjans que han de donar resposta immediata a 
qualsevol emergència.

L’activació d’aquests plans, a més, pot anar acompa-
nyada d’unes mesures d’intervenció, amb una super-
visió i direcció de les operacions necessàries per a la 
execució del mateixos que facin gestionable l’emer-
gència i aconsegueixi els mínims danys possibles en el 
menor temps necessari. Així mateix, calen unes acci-
ons de recuperació que prevegin el necessari restabli-
ment de certa normalitat, per tal que, un cop produï-
da l’emergència els serveis essencials afectats quedin 
restablerts en el termini 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 posteriori de la intervenció.

El Títol 5, que tracta del finançament, referma el gra-
vamen de protecció civil que serà meritat per les acti-
vitats, equipaments, centres i instal·lacions de titula-
ritat 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, 

públiques i privades, amb la voluntat de distribució en-
tre la Generalitat i els ens locals, d’acord amb els ser-
veis prestats per aquestes entitats i les obligacions as-
sumides 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 òptimes 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 ba-
sat en les sancions que ja existien a la Llei 4/1997, però 
amb la inclusió de nous tipus en funció de les noves 
previsions que efectua aquesta Llei. Per últim, s’esta-
bleixen els òrgans competents segons la gravetat de la 
sanció, la possibilitat d’establir mesures cautelars o 
provisionals i la responsabilitat 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, 
potencials o efectius, els fa assolir el caràcter d’afec-
tació 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 reque-
reixi l’actuació de serveis diversos.

3. Aquesta Llei es dicta en exercici de la competèn-
cia exclusiva que l’article 132 de l’Estatut d’autonomia 
atribueix a la Generalitat de Catalunya per regular, 
planificar i executar les mesures relatives a les emer-
gències i a la seguretat civil, per dirigir i coordinar els 
serveis de protecció civil, per exercir les funcions exe-
cutives en matèria de salvament marítim i per partici-
par en l’execució de la seguretat nuclear.

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.
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Article 2. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei i de la normativa que la de-
senvolupa, 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 caràc-
ter 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 qua-
litativa del risc. Per a l’anàlisi dels riscos cal conèi-
xer 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 protec-
ció 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 
afectació generalitzada a la població.

8. Catàstrofe: Emergència que per la seva gravetat ge-
nera una desproporció entre les necessitats d’atenció 
ocasionades pels danys produïts o factibles i les pos-
sibilitats del sistema per resoldre-les, exigint mitjans 
extraordinaris per atendre-les.

9. Coordinació: Establiment dels fins, de la metodo-
logia, dels procediments o dels criteris d’intervenció 
que faciliten que les actuacions d’òrgans o d’adminis-
tracions diferents es produeixin de forma ordenada i 
congruent, sense perjudici de les competències i de les 
responsabilitats respectives.

10. Element vulnerable: Qualsevol element (construc-
ció, instal·lació, servei, persona o persones, medi) que, 
un cop exposat a un nivell de perill concret, és suscep-
tible intrínsecament de patir danys.

11. Emergència: Situació de risc col·lectiu greu, catàs-
trofe o calamitat pública, en la que la vida o la integri-
tat física de les persones, els béns o el medi ambient 
pateixen danys reals o potencials, de manera que s’exi-
geix l’adopció immediata de mesures per evitar el risc, 
per minimitzar 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 calami-

tat pública, es produeix una afectació d’elements vul-
nerables que requereix mesures coordinades de diver-
sos serveis operatius per tal de protegir-los.

13. Exposició: Quantificació de la ubicació d’un ele-
ment 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 meca-
nismes 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 
prevenció (minimització fins a nivells acceptables), la 
planificació (elaboració i implantació de plans d’emer-
gència, que s’aplicaran en el moment en què es materi-
alitzi el risc), la intervenció (actuació dels serveis i dels 
cossos d’emergències davant la manifestació del risc), 
la formació i la informació per fer-li front i la rehabili-
tació, un cop hagi finalitzat l’emergència. La gestió del 
risc és una activitat dinàmica i iterativa que exigeix 
una visió objectiva sobre el risc i una avaluació conti-
nua 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 nom-
bre significatiu de ferits greus o de víctimes mortals, 
d’acord amb els plans i els criteris que estableixi l’òr-
gan de la Generalitat competent en matèria de protec-
ció civil.

19. Pandèmia: epidèmia d’una malaltia a nivell mun-
dial, entenent com a epidèmia l’aparició de més casos 
d’una malaltia dels que són habituals. Les epidèmi-
es de grip es produeixen quan apareix un virus per la 
qual les poblacions humanes no estan immunitzades.

20. Perillositat o perill: freqüència amb la qual es pre-
senten fenòmens d’una determinada severitat (intensi-
tat o magnitud) en un interval de temps i en un es-
pai determinat 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 pe-
rillositat es pot expressar numèricament com una fre-
qüència associada a un fenomen de certa intensitat. 
Per a què el perill pugui produir un dany, el fenomen 
ha de trobar elements exposat al dany que li siguin 
vulnerables.
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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 
es poden establir abans de què es produeixi la incidèn-
cia o emergència, com a conseqüència de l’anàlisi de 
risc o després de l’emergència, a partir de l’experiència 
adquirida.

23. Pública concurrència: Qualsevol situació que su-
posa 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 determi-
nat de situació, estableix i fixa l’estratègia i dirimeix 
eventuals 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 víctimes/any o euros/any). També se sol expres-
sar quantitativament 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 pre-
sència d’elements vulnerables, per raó de què si es pro-
dueix una emergència els serveis de protecció civil po-
dran contenir 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’afecta-
ció col·lectiva potencial o real en forma d’emergència.

28. Riscos antròpics: Els provocats per l’activitat hu-
mana o social.

29. Riscos tecnològics: Els riscos antròpics provocats 
específicament per activitats industrials o assimilades.

30. Serveis essencials: Els serveis a la comunitat o a 
les persones que són així definits per la seva normati-
va específica.

31. Urgència: Situació de danys o de risc imminent 
que afecta un nombre limitat i determinat de perso-
nes, que requereix l’actuació immediata dels operatius 
corresponents.

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 protec-
ció civil de Catalunya són tots aquells que tenen el seu 
origen en l’entorn natural, en la societat o en la tec-
nologia, i que poden suposar una afectació a perso-
nes, béns, serveis 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 individual, o requereixen la coordinació en-
tre operatius o serveis diferents. En tot cas hi queden 
inclosos els fenòmens meteorològics susceptibles de 
provocar catàstrofes o calamitats públiques, especial-
ment en la perspectiva de la influència del canvi cli-
màtic.

Article 4. Elements vulnerables a protegir

Els elements vulnerables a protegir per la protecció ci-
vil 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 huma-
nes 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 corres-
ponent anàlisi del risc, entesa aquesta com l’anàlisi ob-
jectiva dels factors, les activitats, els elements vulnera-
bles o les circumstàncies de risc i la seva localització 
en el territori, així com, i de manera especial, la seva 
determinació quantitativa o qualitativa.

b) La prevenció, entesa com el conjunt d’actuacions 
encaminades tant a la correcció i disminució dels ris-
cos 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 termini, mitjançant els indicadors adequats. 
Aquestes accions s’han de desenvolupar especialment 
quan l’avaluació del risc en determina la seva neces-
sitat a fi de tendir a què tots els riscos, especialment 
els antròpics i els tecnològics, siguin gestionables o ac-
ceptables. La prevenció inclou també les accions enca-
minades a evitar que els riscos que l’avaluació del risc 
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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’exposi-
ció dels elements vulnerables. Entre les actuacions de 
prevenció cal destacar les de regulació i planificació 
del territori i de les activitats humanes i socials, que ha 
de dur a terme les administració públiques competents 
en la matèria i que han d’assegurar la seva compatibili-
tat amb els diferents riscos de protecció civil, 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 cal-
drà donar davant de les situacions que es puguin pro-
duir de risc greu col·lectiu i de les emergències, es-
pecialment quan la previsió del risc en determini la 
necessitat.

d) L’establiment i la gestió de l’estructura de coordina-
ció, el sistema de comunicacions i avisos, el comanda-
ment 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-
des, adequades per anular les causes de les catàstrofes 
o les calamitats públiques i per pal·liar, corregir i mi-
nimitzar els efectes de les mateixes sobre la integri-
tat 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 
persones afectades per catàstrofes o calamitats públi-
ques, per tal de proporcionar-les els elements bàsics 
d’assistència sanitària i psicològica, manutenció, so-
pluig 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 
reconstrucció de les infraestructures, les construcci-
ons o els equipaments malmesos per catàstrofes o ca-
lamitats 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 exer-
ceixen funcions o responsabilitats determinades en 
l’àmbit de la protecció civil, especialment les que per-
tanyen als grups d’intervenció.

i) La promoció d’una cultura ciutadana d’autoprotec-
ció que estimuli a la població a estar en condicions 
d’adoptar mesures preventives eficaces davant dels ris-
cos i de minimitzar les conseqüències lesives dels que 
es produeixen.

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 prin-
cipis 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 pú-
blica.

c) Proporcionalitat.

d) Transparència, informació als ciutadans i multicul-
turitat.

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 
basen en el principi general de solidaritat de la comu-
nitat amb les persones directament afectades per l’as-
sumpció dels riscos i dels danys regulats per aquesta 
Llei.

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 
especialment objecte de promoció per part de les ad-
ministracions 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 jurí-
diques que es distingeixin en la tasca de protecció de 
les persones, els béns i el medi ambient, tant en els as-
pectes preventius, com en els operatius.

Article 8. Autoprotecció i responsabilitat 
pública subsidiària

La protecció civil de Catalunya es fonamenta en els 
necessaris equilibri i col·laboració entre el deure i 
l’obligació d’autoprotecció de les persones, les entitats 
i les empreses, d’una banda, i la responsabilitat de les 
administracions 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, enti-
tats i empreses privades de protegir-se adequadament i 
d’evitar situacions de risc.
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b) Les persones privades titulars d’activitats, centres 
o establiments generadors o receptors de risc tenen 
l’obligació d’adoptar les mesures preventives i d’auto-
protecció i fer els avisos i les actuacions i reparacions 
que es determinin reglamentàriament i per la planifi-
cació de protecció civil. En qualsevol cas aquestes per-
sones han de respondre íntegrament i plenament pels 
danys ocasionats per les seves activitats, han d’avisar 
als serveis d’alerta que corresponguin i en cas d’acci-
dent han de prendre les mesures adients per eliminar 
o minimitzar el risc mentre no arriben els serveis pú-
blics de protecció civil.

c) La ciutadania en general té el deure d’adoptar les 
precaucions adequades per evitar o minimitzar les si-
tuacions de risc.

d) Les administracions públiques tenen la responsabi-
litat d’exercir les funcions de regulació, planificació i 
prestació 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 re-
lació 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.

Article 10. Transparència, informació als 
ciutadans i multiculturitat

1. Les administracions públiques han d’assegurar la 
transparència de les regulacions, plans, programes i 
protocols 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 minimit-
zar-los i per reaccionar davant de situacions de catàs-
trofe 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 socie-
tat, a fi de què la informació i la formació en matèria 
de protecció 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’establi-
ran 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 significati-
ves.

b) Han d’establir mecanismes determinats per reco-
llir 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 informa-
ció han de ser sense perjudici del que estableix la le-
gislació sobre protecció de dades.

Article 11. Universalitat, continuïtat i 
adequació dels serveis de protecció civil

1. Les administracions públiques han de garantir 
l’existència i la vigència a tot el territori i a tots els in-
drets de Catalunya dels instruments bàsics, adequats 
a les necessitats i demandes de cada lloc, de previsió, 
prevenció i planificació i dels serveis, potestats i re-
cursos necessaris 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 
coordinació i la prestació adequades dels serveis de 
protecció civil segons principis de continuïtat i dispo-
nibilitat 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 siste-
mes de gestió de la qualitat dels seus serveis de protec-
ció civil 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 
protecció civil.

b) L’avaluació transparent, independent i rigorosa dels 
plans de protecció civil i de les emergències més sig-
nificatives.

c) Els altres que s’estableixin reglamentàriament.

2. Les actuacions públiques en matèria de protecció 
civil han de ser les més eficaces per atendre les ne-
cessitats i assolir els objectius corresponents i s’han 
d’adoptar amb la celeritat que garanteixi la immedia-
tesa de l’acció i de les decisions públiques requerides 
en cada moment.

2. Les administracions públiques han de vetllar per 
l’assignació eficient dels recursos i mitjans, públics i 
privats, destinats a la protecció civil.

3. Els objectius de qualitat establerts per aquest ar-
ticle afecten especialment les administracions, or-
ganismes i entitats titulars de recursos i serveis que 
participen en la planificació i en els operatius de pro-
tecció civil.
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Article 13. Proximitat i integració

L’estructura administrativa i el sistema de competèn-
cies 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, sem-
pre que tinguin la capacitat adequada per assumir-les i 
que, per la seva dimensió, els riscos o les emergències a 
combatre afectin el seu àmbit territorial.

b) La pluralitat de competències públiques sobre les 
matèries objecte d’aquesta Llei, així com les autoritats 
i els recursos corresponents, s’integren en un sistema 
de protecció civil de Catalunya, que garanteix l’exer-
cici eficaç, eficient i equitatiu de les mateixes a tot el 
territori.

c) L’Administració de la Generalitat té atribuïdes les 
funcions de coordinació que han d’assegurar que les 
autoritats i els serveis locals de protecció civil actu-
aran segons mètodes, procediments i fins compartits, 
sense detriment de la seva autonomia.

d) L’acció de l’Administració de la Generalitat, en 
l’àmbit dels interessos locals, serà subsidiària del com-
pliment efectiu de les competències i de les respon-
sabilitats que corresponen a aquest nivell de govern i 
administració.

e) Les polítiques públiques de protecció civil han de 
garantir la transversalitat entre els diversos departa-
ments 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 previsió, prevenció, planificació, anàlisi, avaluació, 
informació i formació que aquesta Llei els atribueix 
en matèria de protecció civil, de manera que no po-
den 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 as-
sistits per d’altres en els supòsits de dificultats justifi-
cades per dur a terme una actuació en matèria de pro-
tecció civil, per tal de poder garantir els objectius de 
l’article 4.

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 ci-
vil 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, ca-
tàstrofe o calamitat 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 planifi-
cació 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, infraestructures i establiments de l’Adminis-
tració General de l’Estat i de les entitats i empreses 
que en depenen situats en el territori de Catalunya, ai-
xí com també les entitats, empreses i persones priva-
des 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 
protecció civil de la Generalitat i dels ens locals de 
Catalunya, sense perjudici de les competències i de 
l’autonomia d’aquests.

c) Vincula a les autoritats i a la planificació de protec-
ció civil de la Generalitat i dels ens locals de Catalu-
nya tots els serveis i recursos de protecció civil situats 
en el seu territori, així com els altres recursos de l’Es-
tat, d’altres comunitats autònomes o d’autoritats d’al-
tres països o internacionals 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 
Catalunya 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 prò-
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pies 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 dis-
posicions d’aquesta Llei que resultin adequades a les 
actuacions i serveis de salvament marítim.

3. La Generalitat formularà i aprovarà el Pla de Salva-
ment Marítim de Catalunya, al qual hi restaran vincu-
lats i potencialment assignats dels recursos escaients 
de l’Administració General de l’Estat radicats en el ter-
ritori de Catalunya.

Article 19. Riscos i emergències d’abast superior 
a Catalunya

1. En els casos relatius a emergències i protecció ci-
vil d’abast superior a Catalunya, la Generalitat ha de 
promoure mecanismes de col·laboració amb altres co-
munitats 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 
civil ha d’elaborar una relació dels riscos i de les emer-
gències que poden transcendir el territori de Catalu-
nya i l’ha de posar en coneixement de les altres admi-
nistracions i autoritats públiques que puguin resultar 
afectades.

b) En els casos de l’apartat anterior, la Generali-
tat ha de proposar a les administracions afectades la 
formalització 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 autòno-
mes afectades i a l’Administració General de l’Estat 
en relació amb els riscos i les emergències considerats 
que puguin 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 pú-
bliques 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 
competents 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 infor-
mació i instruccions de manera àmplia, precisa i eficaç 
sobre les mesures d’autoprotecció específiques a pren-
dre i la conducta a seguir en cas d’emergència

3. Aquesta Llei garanteix l’existència de serveis i dis-
positius clars de comunicació de les autoritats i els ser-
veis de protecció civil amb la ciutadania, amb la fina-
litat 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’utilit-
zaran les diverses possibilitats que ofereixen les tecno-
logies de la informació i el coneixement.

4. Per a l’efectivitat dels drets regulats per aquest ar-
ticle, l’Administració de la Generalitat, de conformi-
tat amb el que s’establirà reglamentàriament, ha de 
redactar i mantenir actualitzat un Pla i un Dispositiu 
d’Informació i Comunicació de la protecció civil, amb 
serveis i connexions a tot el territori i plenament ac-
cessible als mitjans de comunicació social i a la ciu-
tadania, sense perjudici de la responsabilitat disci-
plinària en què poden incórrer els càrrecs i empleats 
públics si incompleixen el seu deure d’informació als 
ciutadans en matèria de protecció civil. El Dispositiu 
d’Informació i Comunicació establert per aquest pre-
cepte es basarà en la informació en continu proporcio-
nada 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 gene-
ral, 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 
reacció 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 resta-
blir els serveis essencials i les infraestructures, en els 
termes que s’establiran reglamentàriament.

2. El contingut i la qualitat de les prestacions garanti-
des per aquest article seran els determinats pel Pla de 
Qualitat i per la Carta dels serveis de protecció civil 
que han d’aprovar, en l’àmbit de les competències de la 
Generalitat, el Conseller o la Consellera competent en 
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matèria de protecció civil, amb participació de la resta 
de serveis i departaments que integren el Sistema de 
protecció civil, i per les cartes de serveis de protecció 
civil municipals, 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 repre-
senten poden demanar comptes a l’administració quan 
el servei que ofereix no 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’autopro-
tecció que puguin afectar-les directament.

2. Les normes reglamentàries que regularan l’exerci-
ci d’aquest dret han d’assegurar mecanismes especi-
alment 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 relacio-
nats amb aquesta matèria, en l’àmbit de les seves com-
petències.

2. Les administracions que exerceixen competències 
en matèria de protecció civil han de disposar d’un ser-
vei, 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, 
peticions i propostes.

3. L’òrgan destinatari de les queixes, peticions i pro-
postes, o el competent per raó del contingut de les ma-
teixes, 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 es-
crita a la persona que les hagi formulades, amb indica-
ció 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 mitjançant: 

a) L’elaboració, actualització i aplicació dels seus plans 
i demés mesures d’autoprotecció, si s’escau, i de pre-
venció i precaució.

b) La seva incorporació a les estructures i organitzaci-
ons 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.

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 possi-
ble, de posar-se en situació de risc, i de la prevenció, 
en virtut del qual ha de prendre les mesures necessà-
ries 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 protec-
ció civil.

2. L’existència de plans, serveis i d’altres dispositius 
públics de protecció civil no eximeix de la necessitat 
de què totes les persones compleixin els deures indi-
cats per l’apartat anterior.

3. Les persones que incorrin en l’incompliment dels 
deures de precaució i de prevenció definits en aquest 
article han de compensar el cost dels serveis de salva-
ment de què hagin de ser destinatàries com a conse-
qüència 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 protec-
ció civil. El deure general de col·laboració s’estén als 
simulacres 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 
especialment en ajudar a cobrir les necessitats bàsi-
ques de les persones afectades per situacions d’emer-
gència.

3. Sense perjudici de les obligacions i càrregues es-
pecífiques establertes pels articles 27, 30, 31 i 32, les 
entitats públiques i privades, l’activitat de les quals 
estigui relacionada amb la seguretat de les persones 
i dels béns, així com els serveis sanitaris i d’extinció 
d’incendis i salvament de totes les entitats i empre-
ses públiques i privades i els serveis de manteniment, 
conservació i subministrament de telecomunicaci-
ons, aigua, gas i electricitat, tenen el deure específic 
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de col·laborar en les tasques de protecció civil, tant en 
proporcionar informació, com en les operacions de 
previsió i planificació i, de manera especial, en les ac-
tuacions que procedeixin en cas d’emergència o d’ac-
tivació 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 obliga-
des a adoptar les mesures següents d’autoprotecció, en 
els termes que s’establiran reglamentàriament: 

a) Formular, si s’escau, el respectiu Pla o altres mesu-
res d’autoprotecció, amb els continguts i d’acord amb 
el procediment regulats per aquesta Llei i pels Regla-
ments que la desenvolupin, i comunicar a l’adminis-
tració competent el Pla i les altres mesures d’autopro-
tecció que adoptin, així com les seves modificacions.

b) Nomenar una persona responsable de la seva auto-
protecció, 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 
qualsevol incidència que pugui comportar un incre-
ment significatiu del risc derivat de les seves activitats.

d) Aplicar les mesures previstes pel respectiu Pla d’au-
toprotecció, o les que siguin més adients, si es produ-
eixen les circumstàncies que ho justifiquen.

e) Col·laborar en difondre informació i en proporcio-
nar mesures d’autoprotecció al seu entorn, si l’activi-
tat, instal·lació o establiment comporta riscos no ges-
tionables 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 compro-
var el compliment de les obligacions establertes per 
aquesta Llei, i d’obtenir dades per a l’exercici adequat 
de les seves competències de protecció civil.

g) Mantenir els mitjans personals i materials necessa-
ris 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 obliga-
ció, el Govern de la Generalitat ha de promoure les 
mesures i la cultura de l’autoprotecció i especialment 
la formació d’organitzacions d’autoprotecció entre les 
empreses i entitats que fan activitats d’especial risc, i 
ha de facilitar-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 con-

trol i d’inspecció que adoptarà el Govern per assegu-
rar el compliment d’aquestes obligacions específiques 
d’autoprotecció, especialment les relatives a la inspec-
ció i revisió de l’estat de les mesures i dels mitjans cor-
responents.

Article 28. Subjecció a instruccions

1. La ciutadania està subjecta a l’obligació de seguir 
les instruccions i recomanacions emanades de les au-
toritats de protecció civil i especialment a la de com-
plir 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’aques-
tes instruccions: 

a) La limitació o prohibició de determinades activitats 
a indrets donats.

b) L’obligació d’adoptar determinades precaucions o 
prevencions.

c) Altres comportaments determinats.

2. En cas d’emergència o de risc imminent, la ciutada-
nia resta obligada a facilitar l’entrada als edificis i es-
tabliments de la seva titularitat a les autoritats de pro-
tecció civil i als seus agents, en exercici de les seves 
funcions d’inspecció o de prevenció. Aquesta obliga-
ció inclou l’entrada en domicili si és per evitar danys 
imminents i greus en casos de catàstrofe, calamitat, 
ruïna imminent o altres situacions de necessitat extre-
ma i urgent, de conformitat amb el previst per la legis-
lació de protecció civil.

3. L’autoritat competent de protecció civil pot dictar 
ordres i instruccions que afectin drets de la ciutadania 
en els termes establerts per les lleis.

4. Les mesures restrictives i les que imposen càrre-
gues personals tenen vigència durant el temps estricta-
ment necessari i han de ser proporcionals a la situació 
d’emergència, d’acord amb el principi general que es-
tableix 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 pro-
tecció 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 pri-
vats o el consum de béns.

e) Les altres que es considerin necessàries per les ca-
racterístiques de l’emergència i dels béns a protegir.
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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 planifi-
cació de protecció civil, o si la vigent no preveu la me-
sura 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 
planificació de protecció civil, si la situació així ho re-
quereix 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 desti-
nats a afrontar l’emergència, de manera proporcionada 
a la situació creada i a les possibilitats de cadascú. La 
prestació d’aquests serveis és obligatòria i no dóna lloc 
a indemnització per aquesta causa.

2. Un cop activat un pla de protecció civil o declarada 
una situació d’emergència, si la naturalesa de l’emer-
gència ho fa necessari, l’autoritat competent de pro-
tecció 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 perjudicis per aquestes actuacions tenen dret a 
ser indemnitzades, d’acord amb les lleis. En les matei-
xes condicions pot ordenar l’ocupació dels locals, d’in-
dústries i de tota classe d’establiments.

3. Les autoritats de protecció civil han de promoure 
convenis amb les persones, les empreses o les entitats 
en general, 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 titu-
lars de béns susceptibles 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 
titularitat pública o privada són obligats a col·laborar 
amb les autoritats de protecció civil i han de transme-
tre o publicar, de manera prioritària i immediata, si 
l’alerta o l’emergència així ho requereix, i gratuïta la 
informació, 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 determi-
nats, 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 sub-
ministres bàsics, en qualsevol cas les de distribució i 
subministrament d’aigua, gas i electricitat i les presta-
dores de serveis de telefonia i telecomunicacions, han 
de proporcionar a les autoritats de protecció civil la 
informació que els sol·licitin sobre les seves xarxes per 
tal d’assegurar-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 ser-
veis 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 con-
junt 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 substan-
cialment homogenis, eficaços i eficients de previsió, 
planificació i 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 recu-
perar 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 protec-
ció civil.

d) El sistema de relacions entre les administracions, 
les autoritats, els òrgans i els cossos i serveis de pro-
tecció 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’exercir les competències següents en matèria de pro-
tecció civil: 
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a) El desenvolupament reglamentari d’aquesta Llei i, 
en general, l’exercici de la potestat reglamentària so-
bre 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 secto-
rial.

c) L’elaboració, homologació i aprovació dels plans de 
protecció civil de la Generalitat, l’homologació dels 
locals i l’homologació dels d’autoprotecció, quan ho 
requereixi el reglament que els regularà.

d) Les mesures d’intervenció per a la protecció civil 
previstes en els seus plans i les demés que siguin ne-
cessàries 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’atorga-
ment d’autoritzacions d’usos del sòl i d’activitats que 
poden afectar-la.

f) La coordinació de les competències locals en matè-
ria de protecció civil, la col·laboració amb els ajunta-
ments i els consells comarcals i l’exercici supletori de 
competències locals en aquesta matèria si no les exer-
ceixen 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.

Article 36. Competències municipals

1. Els municipis són les entitats bàsiques de la protec-
ció civil a Catalunya i disposen de capacitat general 
de planificació i d’actuació en aquesta matèria. Exer-
ceixen les funcions que els atribueix aquesta Llei i te-
nen capacitat per exercir-ne qualsevol altra que, sense 
contravenir-la ni estar atribuïda legalment a cap altra 
administració pública, resulti necessària en el seu àm-
bit per a la protecció de les persones, els béns i el medi 
ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de ca-
tàstrofes o de calamitats públiques.

2. Correspon als municipis l’exercici de les competèn-
cies següents: 

a) La regulació i l’execució de les condicions de segu-
retat 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 bà-
sic d’emergència municipal i de la planificació especi-
al i específica 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 
desenvolupament 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 
catàstrofes 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 
obligatoris 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’emer-
gència municipal i la demés planificació de protec-
ció 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 esta-
blerts per l’Annex d’aquesta Llei i els que es determi-
nin reglamentàriament a proposta de la Comissió de 
protecció civil de Catalunya.

e) Mantenir una xarxa d’alertes, avisos i comunicaci-
ons, adreçada tant a la seva població, com a la resta del 
sistema de protecció civil.

f) Subscriure un conveni amb una associació de vo-
luntariat, 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 Catalu-
nya, a municipis determinats de l’obligació de garantir 
algun o alguns dels serveis bàsics previstos per l’apar-
tat anterior, sempre que s’acrediti que la seva prestació 
queda assegurada per una altra via o que és innecessà-
ria per les circumstàncies del lloc.

4. També han de prestar obligatòriament els serveis 
definits per l’apartat anteriors els municipis de po-
blació compresa entre els 5.000 i els 20.000 habitants 
que, pel seu caràcter turístic o per les seves especi-
als circumstàncies de risc, ho acordin voluntàriament 
o així ho estableixi 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 apor-
tacions econòmiques que s’estableixin amb càrrec al 
Fons de Protecció Civil regulat per l’article 120.
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6. Els municipis poden exercir les competències que 
els atribueix aquest article, especialment els serveis 
obligatoris definits pels apartats 3 i 4, pel seu compte, 
associant-se amb altres o mitjançant delegació o en-
càrrec 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 es-
tablertes pels articles 28, 29, 30, 31 i 32.

Article 37. Competències comarcals

1. Els consells comarcals exerceixen funcions de ges-
tió, informació, difusió, impuls, col·laboració, coordi-
nació i suplència en matèria de la protecció civil mu-
nicipal, sense perjudici de les funcions d’autoritat que 
corresponen als alcaldes i a les alcaldesses.

2. Correspon als consells comarcals en matèria de 
protecció 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 
serveis municipals de protecció civil, inclòs el seu 
exercici per delegació o encàrrec.

d) Tenir cura de la difusió d’informació i de bones 
pràctiques en matèria de protecció civil entre els mu-
nicipis de la comarca i promoure la coordinació entre 
les funcions 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 protec-
ció civil.

e) Les necessàries per prestar adequadament els ser-
veis obligatoris definits per l’apartat següent i les altres 
que els atribueixin les lleis.

3. En qualsevol cas, els consells comarcals han de 
prestar els serveis següents de protecció civil: 

a) Elaborar, consultar als seus ajuntaments i aprovar 
un Pla comarcal d’assistència i suport als municipis en 
matèria de protecció civil. Aquest pla, que ha de ser 
homologat per la Comissió de protecció civil de Ca-
talunya, definirà el contingut i els objectius bàsics de 
l’activitat comarcal en aquesta matèria, en exercici de 
les competències atribuïdes per l’apartat anterior.

b) Disposar del personal qualificat i dels recursos i 
mitjans de protecció civil que, segons les previsions 
de l’Annex i les recomanacions de la Comissió de Pro-
tecció 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 
civil definits per l’article 36.3 a tots els municipis de 
la comarca que no estan obligats a prestar-los pel seu 
compte, sense perjudici de les funcions d’autoritat que 
corresponen als alcaldes.

4. Els consells comarcals tenen dret a rebre les apor-
tacions 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 
exercir, per al conjunt del seu àmbit territorial i en tot 
allò que transcendeix l’àmbit municipal d’interessos, 
els mateixos tipus competències que aquesta Llei atri-
bueix als municipis, incloses les que comporten exer-
cici d’autoritat, sense perjudici de les dels ajuntaments 
dins del seu àmbit territorial.

3. El Conselh Generau d’Aran té dret a rebre les apor-
tacions 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 com-
petent en matèria de protecció civil, en l’àmbit de Ca-
talunya, que pot delegar funcions determinades d’au-
toritat de protecció civil en la persona titular de la 
direcció general competent en aquesta matèria. També 
pot delegar funcions directives en els delegats o dele-
gades territorials del Govern, en els directors o direc-
tores 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 
ajuntament funcions de direcció del pla municipal de 
protecció civil.

2. Les autoritats de protecció civil ostenten la direc-
ció dels plans dels respectius àmbits territorials, sense 
perjudici de les delegacions previstes per aquesta Llei. 
En tot cas poden delegar funcions tècniques de direc-
ció operativa en la persona o en les persones previstes 
en el pla corresponent.
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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 matè-
ria 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 departa-
ment 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 inter-
na del Departament competent en matèria de protec-
ció civil.

Article 41. Atribucions del Govern

1. El Govern de la Generalitat és l’òrgan col·legiat su-
perior de direcció i coordinació de protecció civil de 
Catalunya.

2. Correspon al Govern: 

a) Aprovar els reglaments de desenvolupament i exe-
cució d’aquesta Llei i els altres que procedeixin en 
exercici de les competències de la Generalitat en matè-
ria de protecció civil.

b) Aprovar el Reglament de la Comissió de protecció 
civil 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 vi-
gent.

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 
funcions de direcció i coordinació que corresponen al 
Govern.

2. Corresponen al conseller o la consellera del depar-
tament competent en matèria de protecció civil les 
funcions següents: 

a) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Govern els ins-
truments previstos pels epígrafs a), b), c) i d) de l’apar-
tat 2 de l’article anterior.

b) Desenvolupar les normes i disposicions que en ma-
tèria de protecció civil dicti el Govern.

c) Desenvolupar, complementar i, si s’escau, actualit-
zar el Mapa de protecció civil de Catalunya i els plans 
de protecció civil aprovats pel Govern, d’acord amb el 
previst 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 mi-
llora 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’àmbit de Catalunya, així com la posada en funcio-
nament de la resta de fases preventives contemplades 
en els mateixos i, si s’escau i subsidiàriament, les ma-
teixes funcions 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 preventives que no impliquen activació dels 
plans de protecció civil d’àmbit de Catalunya, i comu-
nicar 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 Catalu-
nya i la Comissió de coordinació de la protecció civil 
local.

k) Exercir la direcció superior del Centre de coordi-
nació operativa de Catalunya i del Centre d’atenció i 
gestió de trucades 112 i inspeccionar-ne, si s’escau, les 
seus territorials 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 
matèria de protecció civil amb altres autoritats autò-
nomes, amb les autoritats de l’Estat i en instàncies in-
ternacionals.

n) L’aprovació del Pla i del Dispositiu d’Informació i 
Comunicació de la protecció civil.
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o) Impulsar les facultats d’inspecció establertes pels 
articles 123 a 125.

p) Exercir la potestat sancionadora en els termes esta-
blerts per aquesta Llei.

q) Exercir les altres funcions que li atorgui la legisla-
ció 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 
competències establertes per l’apartat 2.e) i g) són de-
legables 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 pro-
tecció civil és l’òrgan directiu responsable de la direc-
ció, 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 
supracomarcal, 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 ma-
tèria 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 con-
sellera competent en matèria de protecció civil en 
l’exercici 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 Cata-
lunya.

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 desti-
nats a la protecció civil, sens perjudici de les compe-
tències 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 
protecció 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 ci-
vil.

k) Exercir les altres funcions que li atorgui la legisla-
ció vigent.

3. La direcció general competent en matèria de protec-
ció civil pot delegar en altres òrgans del seu Departa-
ment, en els òrgans territorials previstos per l’article 
següent o en les administracions locals funcions pre-
vistes 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 direcci-
ons territorials del Departament competent en protec-
ció civil exerceixen les funcions que els atribueixen els 
reglaments d’organització interna de la Generalitat i 
les que els encomanin o deleguin el conseller o la con-
sellera 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’òr-
gan col·legiat de caràcter consultiu, deliberant, coor-
dinador i homologador superior en aquesta matèria a 
Catalunya.

2. La Comissió de protecció civil de Catalunya és pre-
sidida pel conseller o la consellera del departament 
competent en matèria de protecció civil i s’integra or-
gànicament i funcionalment en aquest mateix departa-
ment, sense perjudici de l’autonomia de funcionament 
que li reconeix aquesta Llei.

3. Integren la Comissió de Protecció civil de Catalu-
nya, en els termes que es determinaran reglamentàri-
ament, les persones que representin les diverses admi-
nistracions i serveis vinculats al sistema de protecció 
civil de Catalunya.

4. La Comissió de Protecció civil de Catalunya pot 
funcionar en ple, en comissions sectorials, en comissi-
ons 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 
majoria absoluta dels seus membres.

Article 46. Atribucions de la Comissió de 
protecció civil de Catalunya

Són funcions de la Comissió de protecció civil de Ca-
talunya: 

a) Emetre informes preceptius previs sobre les normes 
tècniques i les disposicions legals i reglamentàries re-
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lacionades amb la protecció civil que es dictin a Ca-
talunya.

b) Participar en la coordinació de les actuacions dels 
òrgans que exerceixen competències en matèria de 
protecció civil.

c) Homologar els plans de protecció civil d’àmbit mu-
nicipal i supramunicipal i els d’autoprotecció que s’es-
tableixi reglamentàriament.

d) Ser informada del funcionament material dels plans 
i de les actuacions de resposta, avaluar-ne els resul-
tats 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 la base de l’informe emès per l’òrgan correspo-
nent del Departament competent en matèria de pro-
tecció civil.

f) Proposar els serveis personals i materials mínims 
de què hauran de disposar els municipis en matèria de 
protecció 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 
(CECAT) és el centre superior de coordinació i in-
formació de l’estructura de protecció civil de Catalu-
nya. És un òrgan administratiu adscrit al Departament 
competent en matèria de protecció civil, amb l’estruc-
tura i el funcionament que es determinaran reglamen-
tàriament.

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 com-
petent en matèria de protecció civil.

3. Formen part, amb caràcter permanent, de la sala de 
guàrdia del CECAT membres en representació dels 
principals grups d’actuació, entre els quals hi ha d’ha-
ver en tot cas representants dels serveis i cossos refe-
rents definits per l’article 55.3, els quals constituiran 
un grup d’avaluació de les situacions de risc que es pu-
guin detectar.

4. Participen també en el CECAT i tenen accés a les 
seves dades persones degudament qualificades dels 
departaments, organismes, empreses i serveis, tant pú-
blics com privats, que poden exercir un paper relle-
vant, o tenir 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 re-
glamentàriament. En qualsevol cas, el CECAT ha de 
donar cabuda, de forma coordinada i en règim de coo-

peració recíproca, a totes les autoritats, serveis i admi-
nistracions implicades davant 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 trans-
metre-la als grups actuants i a les entitats que gestio-
nen l’emergència i als dispositius d’informació i comu-
nicació.

c) Proposar l’activació i la desactivació dels plans de 
protecció civil i dels òrgans previstos en els mateixos.

d) En situacions de risc greu i d’emergència declara-
da, establir i executar les respostes adequades d’acord 
amb els protocols d’actuació.

e) Controlar i vigilar els sinistres i els riscos significa-
tius que poden derivar en una situació d’emergència i 
avaluar-ne les conseqüències.

f) Mobilitzar, per raó de l’emergència i a través de l’au-
toritat de protecció civil de la Generalitat de Catalu-
nya, qualsevol recurs que sigui necessari, tan públic 
com privat.

g) Gestionar els sistemes associats a la xarxa d’alar-
mes 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 
funcions, el CECAT: 

a) Ha de tenir, puntualment i en tot moment, coneixe-
ment de la situació dels mitjans dels diferents opera-
tius 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 
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de la Generalitat, als ens locals i a la resta d’adminis-
tracions, 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 orga-
nitzatiu i de funcionament establert per aquesta.

2. El Centre es relaciona amb el Departament de la 
Generalitat competent en matèria de seguretat pública 
a través de la Direcció general de protecció civil. En 
conseqüència: 

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 coor-
dinació operativa amb el CECAT.

b) Li corresponen a aquesta Direcció general la prepa-
ració 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’ac-
tivitat d’aquest.

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 se-
ves competències les funcions de previsió, avaluació 
i prevenció dels riscos, en coordinació amb els òrgans 
competents de protecció civil, de manera que la seva 
actuació sigui orientada amb caràcter general a la re-
ducció del risc, especialment quan afecta els usos del 
sòl i les activitats humanes i socials.

b) Participar en l’elaboració del Mapa de protecció ci-
vil de Catalunya, que té caràcter de pla territorial sec-
torial.

c) Participar en l’elaboració dels plans de protecció ci-
vil, integrar-hi els recursos i els serveis propis i formar 
part del consell assessor corresponent, en el cas que 
els mateixos plans ho estableixin.

d) Potenciar els serveis i les infraestructures de la se-
va responsabilitat que siguin necessaris per millorar 
l’operativitat 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 orga-
nismes i empreses de la Generalitat amb funcions re-
lacionades amb les activitats indicades per l’article 75 
han de disposar d’una anàlisi de risc d’aquesta activi-
tat i adoptar les mesures d’autoprotecció que es deter-
minen reglamentàriament.

4. Els departaments i organismes competents en ma-
tèria de meteorologia, geologia, aigües, medi natural, 
qualitat ambiental, residus, seguretat industrial, salut 
pública, serveis socials, energia i els demés que s’esta-
bleixi reglamentàriament han d’assegurar una disponi-
bilitat continuada 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 titu-
lar del departament competent en matèria de protecció 
civil, els òrgans i establir els instruments adequats per 
assegurar la coordinació dels diversos departaments i 
organismes 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 muni-
cipal.

b) Crear la Comissió municipal de protecció civil i 
aprovar-ne el reglament.

c) Aprovar el Conveni amb la respectiva associació de 
voluntariat de protecció civil, que determinarà les fun-
cions que haurà de desenvolupar aquesta entitat en la 
protecció civil del municipi.

d) Crear i definir l’estructura i la normativa de funci-
onament del Centre municipal de coordinació opera-
tiva.

e) Adoptar les disposicions que assegurin la coherèn-
cia de l’activitat municipal amb les polítiques de pro-
tecció civil, especialment les preventives.

f) Les altres funcions que li atorgui la legislació vi-
gent.

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 an-
terior, en el seu àmbit.

Article 52. Atribucions dels alcaldes

1. L’alcalde és l’autoritat local superior de protecció ci-
vil, sense perjudici de les funcions del conseller o de 
la consellera del departament competent en matèria de 
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protecció civil en el cas d’activació d’un pla de la Ge-
neralitat.

2. Correspon a l’alcalde: 

a) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del ple municipal 
l’aprovació dels instruments i de les resolucions indi-
cades 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’àmbit municipal davant de qualsevol situació de risc 
greu col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que 
ho requereixi i, subsidiàriament, dels plans d’autopro-
tecció, declarar-ne la desactivació si l’evolució de la si-
tuació ho permet i comunicar al CECAT aquestes de-
claracions. 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 
coordinació i la inspecció de tots els serveis i els re-
cursos afectes al pla municipal activat i de les actua-
cions que es facin, sense perjudici de les funcions que 
corresponen al conseller o a la consellera del departa-
ment 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 coordina-
ció operativa local.

g) Requerir a les entitats privades i als particulars la 
col·laboració necessària per complir les obligacions es-
tablertes per aquesta llei.

h) Ordenar l’exercici de les facultats d’inspecció regu-
lades pels articles 123 a 125.

i) Exercir la potestat sancionadora, en els termes esta-
blerts per aquesta llei.

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 funci-
ons, llevat les establertes per l’apartat 2.a), c), e) i i), 
en altres membres electes o directius de l’ajuntament, 
sense perjudici de les delegacions previstes per l’arti-
cle 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 munici-
pal de protecció civil, presidida per l’alcalde o l’alcal-
dessa i integrada per representants de l’ajuntament i de 
les altres administracions que disposen de serveis afec-
tes als plans municipals; per una persona en representa-
ció dels serveis territorials de protecció civil de la Gene-
ralitat; per representants de les entitats col·laboradores 

en funcions de protecció civil i de l’associació de volun-
tariat, en l’àmbit municipal, si n’hi ha; pels directors o 
les directores dels plans d’autoprotecció de les empre-
ses i dels centres del municipi que hi siguin convocats o 
convocades, i pel personal especialitzat en protecció ci-
vil que la presidència consideri necessari. Per a la resta 
de municipis, aquesta Comissió és opcional.

2. La Comissió municipal de protecció civil té caràc-
ter consultiu, deliberant i coordinador i exerceix les 
funcions que li atribueixen les lleis, els reglaments i 
les ordenances municipals.

3. Els consells comarcals poden crear una Comissió 
comarcal 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 co-
marcal d’assistència i suport als municipis en matèria 
de protecció 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 cons-
tituïts pel conjunt de mitjans humans i materials desti-
nats a les tasques de previsió, prevenció, planificació, 
formació, informació, vigilància, coordinació, inter-
venció i recuperació previstes per aquesta llei amb la 
finalitat de prevenir i gestionar els riscos col·lectius i 
evitar i combatre les situacions de catàstrofe o calami-
tat 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 condi-
ció d’autoritat o de funcionari o funcionària ostenten 
la potestat d’exercir les funcions que comportin l’exer-
cici d’autoritat.

b) Els serveis privats de protecció civil definits per 
l’article 57, que exerceixen funcions de col·laboració en 
la protecció civil.
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c) Els serveis competents en matèria de Salut Pública.

2. Els serveis que integren la protecció civil han d’es-
tar connectats permanentment amb sistemes de comu-
nicació automàtics compatibles i en tot moment han de 
tenir una disponibilitat d’actuació immediata, actuen 
d’acord amb les previsions dels plans de protecció ci-
vil o d’autoprotecció 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 pro-
tecció civil, tenen la condició de serveis o cossos refe-
rents, en els que se sustenta la intervenció de la protec-
ció 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’actua-
ció 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 
Mossos d’Esquadra.

c) En els grups d’intervenció, els Bombers de la Ge-
neralitat, si el pla de protecció civil activat no disposa 
altrament.

d) En els grups logístics, el personal especialitzat de 
protecció civil de la Generalitat.

e) En els grups sanitaris, el Servei d’emergències mè-
diques.

g) El cos d’agents rurals com a referent en les actua-
cions que incideixen en el medi ambient i la biodiver-
sitat.

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 ru-
rals, les policies locals, la Policia portuària i els demés 
cossos, forces i efectius de seguretat pública.

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 compe-
tents en matèria de meteorologia, geologia, aigua, re-
sidus i qualitat ambiental.

g) Els cossos, forces, serveis i efectius de seguretat, 
protecció i salvament que depenen de l’Administració 
General 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 inter-
nacional, quan són destinats puntualment a Catalunya 
per fer front a emergències produïdes en aquesta Co-
munitat.

i) Els serveis, organismes, entitats i empreses públi-
ques responsables de l’explotació i gestió dels serveis 
i infraestructures de transports i comunicacions i de 
distribució i subministrament d’aigua i energia i, en 
general, els empleats i els mitjans materials del sec-
tor 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 ser-
vei de protecció civil.

c) Les empreses i serveis privats d’explotació i gestió 
dels serveis i infraestructures de transports i comuni-
cacions i de distribució i subministrament d’aigua i 
energia i, en general, els empleats i els mitjans materi-
als 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 
funcions 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 seva responsabilitat les vint-i-quatre hores del dia, 
tots els dies de l’any.
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c) El personal especialitzat de protecció civil ha d’ha-
ver superat els cursos d’especialització en aquesta 
matèria impartits per l’Institut de Seguretat de Cata-
lunya, que siguin adequats a la categoria i a les fun-
cions respectives. Aquests cursos de formació poden 
tenir caràcter selectiu, en el marc dels procediments 
que reglamentàriament s’estableixin. La realització 
d’aquests cursos també 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, de-
dicació i qualificació professional que se’ls exigeix 
pels paràgrafs 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 aplicable al personal especialitzat de protecció 
civil de la Generalitat, i la seva organització, desen-
volupant 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 legisla-
ció 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 
especialitzat de protecció civil de la Generalitat: 

a) L’assistència professional requerida pel funciona-
ment permanent del CECAT, en especial la seva sala 
de guàrdia, incloses les funcions de coordinació dels 
cossos de seguretat i dels demés serveis públics i pri-
vats de protecció 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’actu-
ació dels demés cossos, personal i serveis implicats en 
la gestió de l’emergència.

c) Exercir les funcions de previsió, prevenció, planifi-
cació, anàlisi, avaluació, informació, i formació, així 
com les de coordinació dels serveis públics i privats de 
protecció civil i integració de la informació que pro-
porcionen, tot en relació amb l’exercici de les compe-
tències 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 

direcció de les autoritats i dels òrgans de protecció ci-
vil competents.

e) Les demés que els encomani la legislació vigent.

2. Poden col·laborar en l’exercici de les activitats pre-
vistes per l’apartat anterior altres empleats públics que 
no tenen la condició de personal especialitzat de pro-
tecció civil, en els termes que s’establiran reglamen-
tàriament.

3. Corresponen al personal especialitzat de protecció 
civil dels ens locals, en el seu àmbit territorial i ins-
titucional, les funcions definides per l’apartat primer.

Article 60. Els serveis privats d’autoprotecció

1. Els serveis de vigilància, protecció i lluita contra 
incendis de les empreses, públiques o privades, i tam-
bé el conjunt de recursos i serveis propis d’autoprotec-
ció 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 an-
terior poden ser afectats als plans de protecció civil 
de les diverses administracions i mobilitzats en el cas 
que s’activin, sempre que no vagin en detriment del 
pla d’autoprotecció al qual estiguin adscrits. En aquest 
supòsit, actuen sota l’autoritat i la direcció superior del 
director o directora del pla activat, garantint en qual-
sevol cas que quedi un mínim de mitjans i de personal 
d’intervenció a l’empresa, 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 protec-
ció civil per mitjà de les associacions de voluntariat 
del servei 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 
alarmes.

b) Formació sobre els riscos adreçada a les escoles, a 
la població en general i a les persones especialment 
exposades als mateixos.

c) Informació sobre riscos i sobre mesures que cal 
adoptar per combatre’ls.

d) Suport a les següents funcions operatives dels ser-
veis de protecció civil en cas d’emergències: logística, 
atenció a les persones evacuades, informació i coor-
dinació.
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3. En qualsevol cas, els voluntaris i les voluntàries del 
servei de protecció civil i les seves associacions actu-
aran d’acord amb les funcions que els assignin i les 
instruccions 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 res-
ten vinculats funcionalment i orgànicament, en els ter-
mes que fixaran els reglaments, les ordenances locals i 
els plans de protecció civil.

4. El que estableixen els apartats anteriors és sense 
perjudici de la possibilitat de què els voluntaris i les 
voluntàries de protecció civil i les seves associacions 
puguin 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 adequada i només si hi actuen a requeri-
ment 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 voluntàri-
es 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 vo-
luntàries del servei de protecció civil les constituïdes 
d’acord amb la legislació general d’associacions que 
tenen com a finalitat social la col·laboració desinte-
ressada en tasques de protecció civil, i són reconegu-
des per alguna de les administracions competents en 
aquesta matèria, d’acord amb el previst per aquest ar-
ticle.

2. Els plans de protecció civil municipals només po-
den reconèixer una associació de voluntariat del ser-
vei de protecció civil. A aquests efectes, correspon a 
l’ajuntament 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 associaci-
ons de voluntariat d’àmbit comarcal i promoure la se-
va vinculació als plans municipals de protecció civil 
respectius, bé en funcions d’assistència i suport de les 
associacions de voluntariat del servei de protecció ci-
vil municipals, o bé substituint aquestes, segons deter-
minin 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 
qualificades o molt especialitzades. Les autoritats de 

protecció civil de la Generalitat també poden mobi-
litzar i requerir el suport de les associacions de volun-
tariat d’àmbit local, si així ho preveu la seva planifi-
cació 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 por-
tar el departament competent en matèria de protecció 
civil, d’acord amb el que es determinarà reglamentà-
riament.

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 esta-
blert per l’article 62.5 tenen dret a: 

a) Portar el nom de «voluntaris i voluntàries del ser-
vei de protecció civil» del municipi o de la comarca 
corresponent o, si s’escau, de la Generalitat de Ca-
talunya.

b) Portar, si participen en exercicis, simulacres i emer-
gències, les insígnies que el Govern determinarà re-
glamentàriament.

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 
àmbit territorial, per una pòlissa d’assegurança que ha 
de subscriure l’administració que reconegui la respec-
tiva associació.

2. Els membres de les associacions del servei de pro-
tecció civil tenen l’obligació de: 

a) Participar en les activitats de preparació i formació 
a les quals siguin convocats pels òrgans rectors de l’as-
sociació i per les autoritats i òrgans de protecció civil.

b) Desenvolupar les tasques de suport als serveis de 
protecció 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, pre-
sentant-se amb la màxima urgència en el lloc indicat, 
llevat dels casos en què això els pugui ocasionar pro-
blemes 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 volun-
tariat de la protecció civil, que desenvoluparà els drets 
i deures, 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 estableix aquesta Llei.
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Article 64. Qualificació tècnica i professional

1. Reglamentàriament es determinaran els requisits 
mínims de qualificació i d’experiència professional 
que hauran de complir les persones responsables de la 
confecció dels plans de protecció civil, singularment 
els d’autoprotecció, de la redacció d’informes o audi-
tories d’especial significació i de les altres operacions 
de protecció civil que estableixin els esmentats regla-
ments.

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 
estructura integrada, que es basa en el deure de totes 
les administracions públiques de col·laborar-hi, recí-
procament 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.

2. En especial, cada administració ha de comunicar 
a les altres administracions afectades per la seva ac-
tivitat: 

a) Els instruments de planificació que elabora.

b) Els estudis sobre recursos, serveis i tècniques de 
prevenció i intervenció que fa.

c) Les mesures de prevenció aplicades als elements 
vulnerables 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 co-
neix i que poden causar una situació de risc col·lectiu 
o d’emergència.

f) L’activació i la desactivació dels plans, així com les 
seves diferents fases.

g) Les actuacions dutes a terme en els casos d’emer-
gència.

Les administracions afectades poden sol·licitar la in-
formació prevista en aquest apartat o la seva ampli-
ació.

3. Les administracions titulars de centres de coordina-
ció operativa o de bases de dades que continguin in-
formació rellevant per a la prevenció i gestió de riscos 
han d’oferir a les altres administracions afectades ac-
cés directe i en temps real a la informació de què dis-
posin i que pugui ser del seu interès.

4. El departament competent en matèria de protec-
ció civil ha de desenvolupar i difondre entre les altres 
administracions públiques els programes informàtics 
i les xarxes de comunicacions que garanteixin la tra-
mesa 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 co-
marcals i els consells de vegueria han de prestar assis-
tència tècnica en matèria de protecció civil als ajunta-
ments, especialment per a: 

a) La formació del personal especialitzat de protecció 
civil.

b) La realització de campanyes informatives i de pre-
paració de la població.

c) L’elaboració dels plans de protecció civil i el Catà-
leg 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’inter-
venció per combatre emergències. L’auxili es canalit-
za 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 tèc-
nics i a prestar el suport logístic necessari.

3. L’Administració de la Generalitat ha de cooperar 
econòmicament amb els ajuntaments, especialment 
mitjançant subvencions per a la confecció de plans 
municipals de protecció civil i per dotar-los dels mit-
jans i recursos 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 pro-
moure la qualitat dels serveis de protecció civil; amb 
aquesta finalitat es redactaran i difondran models de 
cartes de serveis, bones pràctiques i d’altres instru-
ments 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 protec-
ció civil requereixen l’audiència prèvia de l’adminis-
tració 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 le-
gislació específica estableixi el contrari, sens perjudi-
ci 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.
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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 mit-
jà d’actuacions i programes d’interès comú, especial-
ment per fer estudis i activitats de formació, concre-
tar formes i mecanismes d’assistència a la planificació, 
compartir informació i recursos humans i materials de 
protecció civil, realitzar obres i infraestructures pre-
vistes en els plans i rehabilitar serveis i infraestructu-
res danyats per catàstrofes 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 de-
terminades en matèria de protecció civil, tret de les 
previstes per l’article 35.a) b) i f). També pot encarre-
gar-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 com-
petències i la prestació dels serveis de protecció civil 
que els atribueix aquesta Llei al consell comarcal cor-
responent.

4. Les delegacions i els encàrrecs de gestió previstos 
en els apartats anteriors s’han d’efectuar de conformi-
tat 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 procediment administratiu comú. En qualsevol 
cas, han de ser acordades per ambdues parts, s’han de 
formalitzar per conveni i les delegacions només se-
ran eficaces a partir de la seva publicació en el Diari o 
Butlletí oficial corresponent.

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 mu-
nicipals 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 possi-
ble un sistema permanent de comunicació i d’informa-
ció recíproca.

c) Establir els requisits mínims de titulació, de quali-
ficació professional, d’accés i de promoció que han de 
complir les persones responsables dels serveis munici-
pals i comarcals de protecció civil, i prestar-los serveis 
de formació 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’efectius i serveis de la Generalitat i dels ens locals 
en activitats d’informació i sensibilització, funciona-
ment de la xarxa d’alarmes, simulacres i altres activi-
tats preventives.

f) Establir procediments i mecanismes de coordinació 
de la intervenció de serveis i efectius locals en emer-
gències d’abast supralocal.

2. Les funcions de coordinació previstes en aquest ar-
ticle han de respectar en tot cas l’autonomia i les com-
petències 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 
civil local que és l’òrgan estable de col·laboració i par-
ticipació dels municipis i dels consells comarcals en 
l’exercici de les funcions de coordinació de la protec-
ció civil local previstes per l’article 71.

2. La Comissió de coordinació de la protecció civil lo-
cal és presidida pel conseller o la consellera del De-
partament de la Generalitat competent en matèria de 
protecció civil i integrada per representants de la Ge-
neralitat i dels ens locals de Catalunya que exerceixen 
competències atribuïdes per aquesta Llei. Reglamen-
tàriament es determinarà la seva composició, de con-
formitat 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.

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’ar-
ticle 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 lo-
cal establerts per l’article 71.

b) Fer seguiment de les funcions de coordinació de la 
protecció civil local.
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c) Debatre i proposar mesures per millorar el funcio-
nament dels serveis i les activitats de protecció civil 
dels ens locals i la seva coordinació amb els de la Ge-
neralitat.

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 por-
ta a terme l’actuació requerida o no en justifica degu-
dament 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 requeri-
ment 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 situació de risc.

2. La substitució consisteix en què l’actuació local és 
realitzada per l’òrgan o servei, del departament com-
petent 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 realitzar l’actuació per substitució. En cas 
de discrepància de l’òrgan competent per dur a terme 
l’actuació en concret, serà necessari l’informe deter-
minant del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Cata-
lunya.

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’administra-
ció local de l’adopció del requeriment i de totes les re-
solucions 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 materi-
als, de l’Administració General de l’Estat o dels orga-
nismes o empreses que en depenen, radicats a Catalu-
nya o enviats a aquest territori, poden ser vinculats als 
instruments de planificació i als centres de coordina-
ció operativa previstos per aquesta llei, si les seves ca-
racterístiques així ho justifiquen.

2. La coordinació operativa amb les autoritats de l’Es-
tat s’exerceix ordinàriament per mitjà del CECAT i 
pels mecanismes establerts pels articles següents.

3. Els centres, establiments, infraestructures, organis-
mes i empreses de l’Administració General de l’Estat 
radicats a Catalunya que reuneixin les característiques 
previstes 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 cen-
tres 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 ma-
tèria de seguretat nuclear es fixarà en el corresponent 
conveni, de conformitat amb les determinacions se-
güents: 

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 nucle-
ars ubicades en el territori de Catalunya. La seva di-
recció en l’àmbit de Catalunya correspondrà a les au-
toritats 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 Cata-
lunya com a recursos del PENTA.

c) El sistema de protecció civil de Catalunya ha d’inte-
grar els recursos de seguretat nuclear de l’Administra-
ció 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 conformi-
tat prèvia de les mateixes.

Article 76. Col·laboració i coordinació amb les 
comunitats autònomes veïnes

1. L’Administració de la Generalitat promourà i forma-
litzarà convenis, acords o protocols de col·laboració i 
coordinació amb les comunitats autònomes confron-
tants 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 determi-
nar les característiques i l’establiment d’aquestes.

b) Preveure mecanismes de participació en la formula-
ció dels plans de protecció civil respectius i d’accés a 
la informació associada als mateixos.
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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’emergència 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 administra-
cions locals catalanes també poden promoure i forma-
litzar acords i protocols de col·laboració i coordinació 
en matèria 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’Admi-
nistració de la Generalitat i, si transcendeixen de l’àm-
bit 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 administra-
cions locals que exerceixin les competències de pro-
tecció civil previstes per aquesta llei poden promoure 
i formalitzar acords i protocols de col·laboració i coor-
dinació en matèria de protecció civil amb les adminis-
tracions públiques competents d’altres països, amb els 
mateixos objectes establerts per l’article 76.

2. Prèviament a la formalització dels acords i proto-
cols referits per l’apartat anterior se’n ha d’informar 
a l’Administració General de l’Estat, a qui també se li 
han de comunicar un cop aprovats, a més a més de do-
nar-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 do-
cument 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 vis-
ta de la planificació i la gestió d’emergències, com de 
regulació i control dels usos del sòl. També fixa els 
criteris en base als quals es podrà determinar la gesti-
onabilitat dels riscos i pot limitar o prohibir activitats 
determinades a llocs donats per motiu de la no gestio-
nabilitat del risc.

2. El Mapa de protecció civil de Catalunya té el ca-
ràcter de pla territorial sectorial, de conformitat amb 
el previst per la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de 
política territorial, és redactat i periòdicament revisat 
i actualitzat pel departament competent en matèria de 
protecció civil, en col·laboració i amb l’informe pre-
ceptiu del departament competent en matèria de po-
lítica 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 adminis-
tracions afectades.

3. L’elaboració del Mapa de protecció civil de Catalu-
nya es farà sobre la base dels antecedents i dels estudis 
elaborats pels òrgans i serveis de les administracions 
amb competències sectorials sobre les activitats que 
generen risc, i tenint en compte els criteris de previ-
sió i avaluació del risc, de planificació d’emergències i 
els altres que es poden establir reglamentàriament en 
aplicació del previst per l’article 82.

4. El Govern ha d’informar al Parlament de l’aprova-
ció 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 pro-
posta del departament competent en matèria de pro-
tecció civil, i escoltades les administracions, organis-
mes, 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 
privats, que poden resultar afectats de manera especi-
alment greu per situacions de risc col·lectiu, catàstrofe 
o calamitat pública.

2. Les activitats, establiments, instal·lacions i centres 
determinats de conformitat amb l’apartat anterior hau-
ran de tenir un pla d’autoprotecció, de conformitat 
amb el previst per l’article 93, i també hauran d’adop-
tar les demés mesures d’autoprotecció i mantenir els 
mitjans personals i materials necessaris per afrontar 
les situacions de risc i d’emergència, tot segons el que 
estableixin les directrius bàsiques d’autoprotecció de-
finides 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 essencials o d’infraestructures crítiques, als efectes 
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de la seva especial protecció i restabliment priorita-
ri en cas d’emergència, i fixar les mesures d’autopro-
tecció, inclosos els plans de contingència, que hauran 
d’adoptar les entitats o empreses, públiques o priva-
des, 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.

Article 81. La prevenció en l’activitat 
administrativa

1. Les actuacions de totes les administracions públi-
ques a Catalunya, en l’exercici de les competències 
respectives, han de ser orientades a la contenció i a la 
reducció del risc i a la gestionabilitat de les emergènci-
es que puguin esdevenir.

2. Els instruments de regulació i de planificació, així 
com els projectes d’obres, d’infraestructures i de ser-
veis de les administracions públiques han de tenir en 
compte expressament les necessitats de protecció civil 
en els àmbits respectius i establir, si s’escau, mesures 
de prevenció de riscos col·lectius i de minimització de 
l’impacte 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 in-
cideixen en les activitats de concurrència social o pú-
blica han de garantir la prevenció dels riscos i les ca-
pacitats 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 regla-
ments que dictarà la Generalitat en desenvolupament i 
aplicació d’aquesta Llei es fixaran els criteris de regu-
lació i control dels usos del sòl i de les activitats socials 
i humanes 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 tenir en compte: 

a) Les emergències possibles en l’àmbit de la protec-
ció civil.

b) La vulnerabilitat de les persones, béns i medi ambi-
ent i la biodiversitat.

c) Les mesures de protecció que cal aplicar pels ser-
veis de protecció civil i pels d’autoprotecció, així com 
les capacitats 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 re-
sultar condicionada per la impossibilitat de previsió 
de l’emergència, 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 ma-
teix termini previst per la normativa específica respec-
tiva 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 planifica-
ció següents, en els termes que es determinaran regla-
mentàriament: 

a) Els avantprojectes de llei i els projectes de regla-
ment que tinguin per objecte la regulació, general o 
específica, d’activitats, establiments o centres afectats 
per la normativa reglamentària reguladora dels plans 
d’autoprotecció, així com els altres que afectin la pre-
sència de la població o d’altres elements vulnerables 
en les zones de risc.

b) Els plans territorials, els urbanístics i els sectori-
als i, en general, tots els instruments de planificació 
que comportin presència de població nova en zones de 
risc.

c) Els projectes d’infraestructures, equipaments o 
construccions i les autoritzacions o llicències ambien-
tals, sectorials o d’activitats que per la seva normativa 
específica 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 llicènci-
es indicats els tres paràgrafs anteriors que impliquin 
la implantació de nous elements vulnerables, sempre 
que per la seva normativa específica hagin de ser ob-
jecte d’informació pública, audiència o consulta insti-
tucional.

3. L’informe de la direcció general competent en ma-
tèria de protecció civil previst a l’apartat anterior és 
vinculant si s’oposa al projecte, pla, construcció o ac-
tivitat, o el condiciona a determinades mesures pre-
ventives o compensatòries, o a modificacions, sempre 
que ho faci en base a la identificació de riscos greus 
d’índole geotècnica, morfològica, hidrològica o qual-
sevol altre risc natural, tecnològic o antròpic que pu-
guin afectar directament la vida o la seguretat de les 
persones, i a la seva gestionabilitat. Si aquest informe 
no és emès dins del termini previst per la normativa 
reguladora del procediment que s’estigui aplicant s’en-
tendrà favorable. Seran nuls de ple dret els reglaments, 
plans, projectes i autoritzacions o llicències, així com 
també les seves modificacions o revisions, que preveu 
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l’apartat anterior quan incompleixin les determinaci-
ons de l’informe vinculant de la direcció general com-
petent 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 cal-
guin per preparar la població davant de situacions de 
risc col·lectiu greu, catàstrofes i calamitats públiques, 
especialment per mitjà de campanyes d’informació i 
divulgatives.

2. En les activitats indicades per l’apartat anterior hi 
hauran de col·laborar, en els termes que es determina-
ran reglamentàriament, les entitats i les empreses, pú-
bliques i privades, responsables de les activitats afec-
tades per la normativa reguladora de l’autoprotecció.

3. Les autoritats i els òrgans de protecció civil també 
poden fer, als efectes del previst per l’apartat 1, simu-
lacres i altres activitats de preparació i sensibilització 
de la població. 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 Generalitat, així com a la resta d’instal·lacions in-
closes a la normativa sobre plans d’autoprotecció. Les 
administracions, entitats i empreses han de donar fa-
cilitats per a la participació de la població en aquests 
simulacres.

Article 84. Formació escolar

1. Els centres educatius de primària i secundària han 
de programar i realitzar activitats d’informació, pre-
venció i divulgació en matèria de protecció civil i han 
de fer els simulacres que corresponguin, de conformi-
tat amb el que estableixi la normativa d’autoprotecció.

2. Les autoritats, els òrgans i els serveis de protecció 
civil 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 
necessitats informatives de la població.

Article 86. Formació del personal

1. Han de rebre informació i formació específica en 
matèria de protecció civil, de conformitat amb les di-
rectrius 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’autoprotecció previstos pels plans regu-
lats per l’article 93.

2. Les activitats de formació del personal es desenvo-
luparan per l’Institut de seguretat pública de Catalu-
nya i, si s’escau, per altres centres, de conformitat amb 
els programes mínims que determinarà el Departa-
ment competent 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 Gene-
ralitat.

– Els Plans d’actuació municipal, com a plans especi-
als 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 muni-
cipis en matèria de protecció civil.

c) Els protocols d’emergència de riscos per a àmbits 
territorials concrets.

d) Els plans d’autoprotecció.

3. Tots els plans de protecció civil han d’estar coor-
dinats i integrats de manera eficaç, a fi de poder do-
nar 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 ci-
vil tenen naturalesa reglamentària.

5. La classificació establerta per aquest article és sen-
se perjudici del Mapa de protecció civil de Catalunya, 
que té la naturalesa de pla territorial sectorial i el con-
tingut 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 ges-
tionabilitat i la determinació dels de major transcen-
dència.
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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 dispo-
nibles i els protocols d’actuació per afrontar les situa-
cions d’emergència.

d) Les directrius bàsiques per restablir els serveis i les 
infraestructures i recuperar la normalitat, en cas de 
produir-se situacions de catàstrofe o calamitat pública.

El PROCICAT és el pla que, amb caràcter general, uti-
litza 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 depar-
tament competent en matèria de protecció civil, a qui 
correspon la iniciativa.

b) Sotmetiment a informació pública i a informe dels 
diversos departaments i organismes de la Generalitat, 
de l’Administració de l’Estat, dels ajuntaments, de les 
associacions de voluntariat de protecció civil i de les 
demés entitats especialment interessades, per un ter-
mini mínim d’un mes.

c) Informe de la Comissió de protecció civil de Cata-
lunya.

d) Aprovació per Decret.

4. El Govern de la Generalitat ha d’informar anual-
ment al Parlament de la gestió del Pla, de les seves 
activacions i de les modificacions de què hagi estat ob-
jecte.

5. El Pla de Protecció Civil de Catalunya pot preveu-
re el seu desenvolupament i aplicació mitjançant plans 
directors per a cada un dels diferents estadis de la pro-
tecció civil. Els plans directors han de ser confegits i 
aprovats de conformitat amb l’apartat 3 d’aquest arti-
cle.

Article 89. Els plans bàsics municipals 
d’emergències

1. Els plans bàsics municipals d’emergències han de 
contenir 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 especials i específics que l’afectin.

2. Els plans regulats per aquest article han de ser con-
fegits de conformitat amb el següent procediment: 

a) Redacció a càrrec dels òrgans o dels serveis corres-
ponents de protecció civil.

b) Aprovació inicial del ple.

c) Sotmetiment a informació pública i a consulta dels 
organismes, entitats i empreses especialment afectats, 
per un termini mínim d’un mes.

d) Informe de la Comissió de protecció civil respec-
tiva.

e) Resolució de les al·legacions i aprovació provisio-
nal pel ple. L’aprovació provisional esdevé automàti-
cament definitiva si l’homologació li és enterament fa-
vorable.

f) Homologació per la Comissió de protecció civil de 
Catalunya, als únics efectes de garantir la seva con-
formitat i coherència amb les determinacions del Pla  
de protecció civil de Catalunya i dels Plans especials de  
protecció civil que els afectin. Si l’homologació no és 
adoptada en el termini de quatre mesos, s’entendrà fa-
vorable.

g) Aprovació final pel ple de l’ajuntament. El contin-
gut de l’aprovació final ha de garantir l’adequació ple-
na del pla a allò que resulti de la seva homologació.

Article 90. Plans especials 

1. Els plans especials tenen per objecte les emergèn-
cies, tipificades per aquest article o pel Govern, gene-
rades per riscos concrets la naturalesa dels quals re-
quereix 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 produ-
ïdes 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.

e) Incendis forestals.

f) Nevades.

g) Contaminació accidental marina.

h) Els altres que determinin el Govern o el Departa-
ment de la Generalitat competent en matèria de pro-
tecció civil.

3. Els plans especials són d’interès general de Cata-
lunya i es redacten i aproven de conformitat amb el 
previst per l’article 88.3. El Govern pot elaborar direc-
trius per a la confecció de plans especials.
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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 es-
pecialitzada. Els plans específics municipals tenen la 
mateixa naturalesa 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 89. 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 es-
tablert per l’article 88.3 ha d’aprovar el Pla de Salva-
ment marítim de Catalunya.

2. Aquest Pla s’ha de redactar de conformitat amb la 
legislació 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 catala-
nes, d’altres administracions o serveis públics i d’en-
titats 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 per-
sonal especialitzat.

c) Coordinar els plans d’autoprotecció que, d’acord 
amb el que estableix l’article 96, han de confegir els 
ports radicats a Catalunya.

Article 93. Els plans d’autoprotecció

1. Els plans d’autoprotecció són els documents que 
preveuen, per a una determinada activitat, instal·lació, 
centre, establiment o dependència, les emergències 
que es poden produir com a conseqüència de llur prò-
pia activitat i les mesures de resposta davant de situa-
cions 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’inclou-
re. A més, han d’establir, juntament amb els riscos ge-
nerats per la pròpia activitat, la relació de coordina-
ció 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 respectives xarxes.

2. Són obligades a tenir plans d’autoprotecció, sota la 
responsabilitat de les persones titulars respectives, els 
centres, establiments, instal·lacions o activitats inclo-
sos 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 munici-
pal, a més a més d’adoptar les mesures sancionado-
res que corresponguin, pot requerir a la persona titular 
o responsable el compliment efectiu de la mateixa, i 
donar-li un termini suficient a aquests efectes. Si un 
cop transcorregut el termini donat l’incompliment de 
l’obligació persisteix, l’autoritat de protecció civil pot 
ordenar les mesures d’autoprotecció que consideri ne-
cessàries, 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 complei-
xin les actuacions d’autoprotecció 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, especi-
alment facilitant tota la informació que els sigui re-
querida sobre el seu pla, i també els mitjans tècnics i 
materials necessaris 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 
personal tècnic competent degudament capacitat, sota 
la responsabilitat de l’empresa o entitat titular de l’acti-
vitat, i informats, homologats i aprovats de conformi-
tat amb el que s’estableixi reglamentàriament, en fun-
ció de cada tipus de pla.

6. Els directors o les directores dels plans d’autopro-
tecció han de participar en totes les tasques de pre-
venció, previsió, planificació, coordinació i actuació, 
en general, sobre protecció civil per a les quals siguin 
requerits per les autoritats, els òrgans i els serveis pú-
blics 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 incidèn-
cia que afecti la situació de risc coberta pel pla o l’ope-
rativitat dels recursos i els serveis previstos per com-
batre-la.

Article 94. Contingut dels plans

1. Els plans de protecció civil han de ser elaborats se-
gons una estructura de contingut homogènia, als efec-
tes de facilitar la seva integració. Aquesta estructura 
és determinada per reglament i ha d’incloure, si s’es-
cau 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 gestionabili-
tat, inclosa la possibilitat de limitar, condicionar o pro-
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hibir activitats, instal·lacions o establiments a indrets 
determinats per raó de la gestionabilitat del risc.

c) Les actuacions per afrontar els riscos existents, tot 
distingint entre mesures de prevenció i actuacions ne-
cessàries en cas d’emergència.

d) La persona responsable de la direcció del pla, que 
ha de ser, llevat dels plans d’autoprotecció, l’autoritat 
corresponent de protecció civil, i el comitè d’emergèn-
cia, que ha de ser integrat pel director o la directora, 
pel consell assessor i pel gabinet d’informació.

e) Els serveis operatius, que s’organitzen, com a mí-
nim, en els grups d’intervenció, d’ordre, sanitari i lo-
gístic, i l’estructura de coordinació, les comunicaci-
ons, el comandament i el control.

f) El Catàleg dels mitjans i els recursos disponibles 
per afrontar les emergències i el procediment de mo-
bilització, 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 cen-
tre de coordinació operativa i els centres de comanda-
ment avançat.

h) Els nivells d’aplicació del pla, que s’han de corres-
pondre amb situacions d’alerta i d’emergència, amb les 
mesures 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 po-
blació.

l) Les mesures de restabliment i rehabilitació urgent 
dels serveis bàsics o essencials i de les infraestructu-
res crítiques.

m) El programa d’implantació i de simulacres.

n) El programa de treball per al manteniment, actua-
lització i revisió del pla.

o) El programa de rehabilitació i restabliment de la 
normalitat.

2. Els plans de protecció civil han d’incorporar la ges-
tió de la qualitat, tant en el procediment de la seva ela-
boració, com en el seu contingut. Amb aquesta finali-
tat, 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 aten-
dre-les.

e) Establir estructures i mesures d’organització senzi-
lles, realistes i apropades a l’activitat habitual de les 
persones afectades.

f) Vincular l’anàlisi i avaluació del risc a les actuaci-
ons 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 indis-
pensables.

h) Avaluar el temps de resposta i els mitjans de les di-
ferents accions.

i) Preveure mecanismes determinats d’avaluació inde-
pendent.

j) Les altres que amb la mateixa finalitat s’estableixin 
reglamentàriament.

3. Els plans d’autoprotecció no cal que incloguin, amb 
caràcter general, els serveis i els mitjans a què fan re-
ferència les lletres e) i k) de l’apartat 1, ni el centre de 
coordinació 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’ava-
luació continuada, i les autoritats i persones responsa-
bles dels mateixos han de ser immediatament infor-
mades de les deficiències detectades.

2. Com a mínim cada quatre anys, els plans de protec-
ció civil i els d’autoprotecció han de ser objecte d’un 
procediment de control, segons el que s’establirà re-
glamentàriament i en tot cas incloent les pràctiques se-
güents: 

a) El resultat de l’avaluació continuada del període es-
tablerta per l’apartat 1.

b) Els resultats dels exercicis, simulacres, simulacions 
i activacions controlades d’emergències fetes en el pe-
ríode.

c) L’avaluació independent que s’ha de fer després de 
produir-se cada una de les emergències més significa-
tives.

d) Les altres que es determinin reglamentàriament 
amb la mateixa finalitat.

3. Els plans han de ser actualitzats als canvis de cir-
cumstàncies, si aquestes es produeixen i afecten la se-
va adequació 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 promogu-
des i facilitades per les administracions competents i 
s’han de dur a terme d’acord amb el que s’estableixi 
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reglamentàriament. Les revisions han de seguir el ma-
teix procediment previst per a l’aprovació dels plans i 
les actualitzacions 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 
publicació en el butlletí o diari oficial corresponent; 
a partir d’aquesta mateixa data també han de ser ac-
cessibles 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 
consultar els plans de protecció civil vigents per al ter-
ritori respectiu.

4. Les versions dels plans publicats i posats a disposi-
ció de consulta pública han de respectar el previst per 
la legislació de protecció de dades personals i demés 
normativa que protegeixi dades reservades.

Capítol 3. Infraestructures i recursos

Article 97. Assignació de recursos als plans

1. Les administracions, empreses o entitats que apro-
ven plans de protecció civil han d’assignar-los els re-
cursos necessaris per a l’aplicació de les seves previ-
sions.

2. Els plans de protecció civil aprovats per una ad-
ministració poden incloure recursos i serveis d’altres 
administracions 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 afec-
tats, sense perjudici del que estableix l’apartat 6. L’Ad-
ministració de la Generalitat promourà l’assignació de 
recursos privats als plans de protecció civil; a aquests 
efectes, pot reconèixer beneficis fiscals en relació amb 
el gravamen regulat pel Títol 5.

4. L’assignació de recursos i de serveis aliens a un pla 
municipal o comarcal de protecció civil comporta 

l’adscripció funcional per a un període determinat, en 
les condicions que hom convingui, les quals han de ser 
indicades expressament en el pla.

5. Els recursos i els serveis locals incorporats al res-
pectiu pla municipal de protecció civil queden as-
signats directament als plans d’àmbit superior en els 
quals s’integri.

6. Els recursos i serveis dels plans d’autoprotecció es 
regiran pel que es determini reglamentàriament; en 
tot cas, queden assignats directament als plans d’àm-
bit superior en els quals s’integrin, sense comprometre 
la seguretat de les instal·lacions objecte del pla d’auto-
protecció.

7. Qualsevol recurs que el pla consideri imprescindible 
i no sigui disponible, ha de ser inclòs en un pla de ca-
rència associat al pla de protecció civil.

Article 98. El Catàleg dels recursos 
disponibles

1. El Departament competent en matèria de protecció 
civil és responsable d’elaborar i mantenir un Catàleg 
amb tots els recursos i els serveis disponibles a Catalu-
nya per a la protecció civil, amb les respectives espe-
cificacions. A aquests efectes, pot requerir informació 
als altres departaments de l’Administració de la Gene-
ralitat, a les entitats locals i a la resta d’organismes, en-
titats i empreses, tant públiques, com privades, especi-
alment 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 Go-
vern de l’Estat a Catalunya informació sobre els recur-
sos i els serveis de l’Estat radicats a Catalunya dispo-
nibles i llurs especificacions.

3. Les administracions locals i els diversos departa-
ments del Govern que disposen de recursos i de ser-
veis susceptibles de ser assignats han d’establir les es-
pecificacions generals de les possibles assignacions 
i les han de comunicar al departament competent en 
matèria de protecció civil.

4. Els recursos disponibles definits per aquest article 
integren la Plataforma logística per a la protecció ci-
vil que, de conformitat amb les especificacions de ca-
da 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 pro-
tecció 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’expropia-
ció forçosa, de les instal·lacions que integren la xar-
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xa general d’alarmes i comunicacions de protecció ci-
vil. Així mateix, els projectes i obres necessaris per 
a la instal·lació i manteniment dels elements d’aquesta 
xarxa queden exempts de les taxes i impostos que pu-
gui generar l’esmentada instal·lació i la seva posada en 
funcionament.

4. El Departament competent en matèria de protec-
ció civil establirà un sistema de comunicació, control 
i coordinació de les transmissions de la xarxa general 
d’alarmes.

5. Les empreses de telecomunicacions, en particu-
lar les proveïdores de serveis de telefonia mòbil, fixa, 
banda ampla i radiodifusió, han de donar prioritat, fins 
on sigui 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 comunicacions 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’administra-
ció, entitat o empresa assenyalada pel mateix pla.

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 po-
testat sancionadora, si procedeix.

3. Qualsevol infraestructura que el pla consideri im-
prescindible 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 emergèn-
cies previstes en un pla de protecció civil, el seu direc-
tor o directora ha de declarar-ne formalment l’activa-
ció, seguint el procediment establert pel mateix pla. 
En tot cas, s’ha de donar publicitat immediata a l’ac-
tivació.

2. En cas d’absència o impediment del director o di-
rectora, o quan la correcta gestió de les emergències 
ho faci necessari per raons de celeritat i d’afectació a 
la població, la declaració d’activació correspon subsi-
diàriament 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 pro-
tecció civil, cal adoptar les mesures establertes pel pla. 
En particular, 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 pu-
blicitat establerts pel pla o per la via dels mitjans de 
comunicació 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, subsidiària-
ment, el mateix 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 
deficiències i d’introduir-hi millores. En cas d’activa-
cions per emergències significatives, l’informe d’ava-
luació 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 
assenyalades subsidiàriament pels mateixos plans, de 
conformitat amb el previst per la seva regulació regla-
mentària. Les autoritats de protecció civil poden de-
clarar 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 instruccions de l’autoritat de protecció civil que 
n’hagi declarat l’activació.

2. Els directors o les directores dels plans d’autopro-
tecció tenen l’obligació de comunicar-ne immediata-
ment l’activació a l’autoritat de protecció civil corres-
ponent, a la que també han de comunicar, seguint els 
procediments establerts pel mateix pla o per l’autori-
tat de protecció civil, qualsevol sinistre, incident o fet 
que provoquin o puguin provocar les situacions de risc 
previstes pel pla o alarma social, de conformitat amb 
el que s’estableixi 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 co-
breixi territorialment l’àmbit de l’emergència detecta-
da i, si es pot optar entre més d’un, s’ha d’activar pre-
ferentment el d’àmbit territorial més reduït, en relació 
amb els d’àmbit més extens, i el de caràcter específic o 
especial, en relació amb el territorial. Aquests matei-



21 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 9

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 39

xos criteris de preferència 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 in-
tegració en aquest dels plans d’àmbit inferior que li si-
guin subordinats, hagin o no hagin estat activats, i la 
transferència del comandament a l’autoritat del pla su-
perior, la qual pot delegar funcions en la direcció dels 
plans subordinats.

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 pre-
visibles, 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 
mesures previstes pels mateixos, i en cas d’absència, 
insuficiència o inadequació de la planificació de pro-
tecció civil, les autoritats de protecció civil, dins de 
l’àmbit territorial i, si s’escau, sectorial de les seves 
competències, poden adoptar qualsevol altra mesura o 
actuació, si calgués fins i tot contrària a les previsions 
de la planificació de protecció civil, que sigui necessà-
ria per protegir la vida o la integritat de les persones, 
dels béns i del medi afectats per una catàstrofe o cala-
mitat 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 local respectiu, l’autoritat de protecció ci-
vil del mateix àmbit institucional pot adoptar-los amb 
caràcter d’urgència, i ser posteriorment ratificats per 
l’òrgan competent.

Article 105. Declaració de zona catastròfica

1. Quan una emergència, per la seva magnitud o ex-
tensió, tingui o pugui tenir efectes excepcionalment 
greus o superi les possibilitats de resposta del sistema 
de protecció civil, el Govern de la Generalitat pot de-
clarar 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 re-
habilitació i recuperació de la normalitat.

b) La disposició d’ajuts i recursos especials per resta-
blir la normalitat i per ajudar les persones afectades. 
Aquests ajuts podran ser assignats sense necessitat de 
convocatòria prèvia.

c) El caràcter preferent dels ajuts públics de qualsevol 
administració susceptibles de ser destinats a les ope-
racions de restabliment i recuperació de la zona afec-
tada.

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 ca-
tàstrofe, el Govern de la Generalitat ha d’assegurar la 
deguda coordinació i complementarietat entre els re-
cursos disposats per ambdues administracions.

4. Les lleis de pressupostos de la Generalitat han de 
preveure el crèdit necessari per afrontar possibles situ-
acions de necessitat vinculades a la declaració de zona 
catastròfica.

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’activació o declaració, els recursos disponibles afec-
tats 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 espe-
cificacions i amb caràcter prioritari respecte dels seus 
usos i utilitats habituals.

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 ma-
nipulats per les mateixes persones que en tenen cura 
habitualment, sota la direcció i les instruccions direc-
tes del personal especialitzat de protecció civil de la 
Generalitat o, en l’àmbit local, del personal especialit-
zat municipal o comarcal de protecció civil.

Article 107. Gestió dels serveis d’atenció a les 
persones

1. El Servei d’emergències mèdiques és el responsa-
ble d’atendre les persones que requereixin assistència 
sanitària afectades per una situació de risc col·lectiu, 
catàstrofe 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, allot-
jament, manutenció, abric i altres necessitats bàsiques 
de les persones afectades per situacions d’emergència. 
Amb aquesta finalitat, els equipaments i recursos hu-
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mans i materials de la xarxa pública de serveis socials, 
inclosos els concertats, s’integraran a la Plataforma lo-
gística per a la protecció civil i podran ser mobilitzats 
i utilitzats pel personal especialitzat de protecció civil 
de la Generalitat i pel personal especialitzat de protec-
ció civil dels ens locals.

Article 108. Responsabilitats per a la 
rehabilitació

1. Els poders públics, en l’àmbit de les competències 
respectives, han de dur a terme les actuacions neces-
sàries per rehabilitar i restablir els serveis, les infra-
estructures i els subministraments de caràcter comu-
nitari afectats per una catàstrofe o una calamitat. Les 
entitats i les empreses responsables de la prestació o 
explotació dels serveis, infraestructures o subminis-
traments afectats tenen l’obligació de col·laborar amb 
diligència amb la direcció del pla activat i amb les ad-
ministracions públiques competents per dur a terme 
les tasques de rehabilitació i restabliment amb la ma-
jor celeritat possible.

2. Els poders públics han de col·laborar recíprocament 
en les tasques de rehabilitació, de restauració i de re-
torn a la normalitat. En qualsevol cas, l’Administració 
de la Generalitat i les administracions d’àmbit supra-
municipal han de prestar assistència als municipis per 
elaborar i executar 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 
activat ha de disposar les mesures necessàries per al 
restabliment immediat dels serveis bàsics o essencials 
i de les infraestructures crítiques afectats per la catàs-
trofe o calamitat.

2. Les autoritats i els òrgans de protecció civil i les 
administracions públiques en general poden acordar 
protocols d’actuacions amb les empreses o amb les as-
sociacions empresarials dels sectors que estableixin el 
marc general del procediment a seguir per al restabli-
ment immediat dels serveis que presten i de les con-
dicions de contractació d’obres, serveis i subministra-
ments 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 
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’establir els procediments i els estàndards que han 
de complir els projectes de restauració d’infraestruc-
tures, serveis i subministraments per garantir la reduc-
ció del risc que els ha malmès anteriorment. Excepci-
onalment, els projectes 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 as-
pectes de gestió de l’emergència propis de la fase de 
recuperació i restabliment de la normalitat. Nogens-
menys, un cop finalitzada la situació d’emergència, els 
plens dels ajuntaments responsables dels plans acti-
vats 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 perju-
dicis produïts.

b) Les mesures a adoptar directament per l’adminis-
tració que aprova el pla, amb una programació tempo-
ral de les actuacions de rehabilitació previstes.

c) La proposta de mesures que correspongui adoptar 
per part d’altres administracions, d’acord amb les se-
ves 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 exe-
cució ha de ser coordinada per una Comissió de re-
cuperació, prevista en el mateix pla, integrada per re-
presentants de totes les administracions, locals, de la 
Generalitat o General de l’Estat, concernides. Aquesta 
Comissió també establirà els procediments per obtenir 
les diverses aportacions i ajuts i facilitarà els mateixos.

Article 112. Avaluació de la intervenció

Un cop superada una situació d’emergència i, si s’es-
cau, restablerts els serveis bàsics o essencials i les in-
fraestructures 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 inter-
venció produïda una avaluació d’aquestes, de confor-
mitat amb els criteris següents: 

a) L’avaluació ha de servir per determinar l’eficàcia de 
la intervenció i per detectar eventuals deficiències de 
qualsevol tipus.

b) En cas de detectar deficiències, cal precisar si són 
atribuïbles a la planificació o pròpiament a la interven-
ció, se’n ha de determinar la responsabilitat i proposar 
mesures per evitar-les en el futur.

c) En qualsevol cas, l’avaluació de la intervenció ha de 
servir per proposar millores.
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d) L’avaluació s’ha de fer consultant les autoritats, òr-
gans, cossos i serveis, tant públic com privats, que ha-
gin intervingut, així com també les persones afecta-
des per l’emergència i les ateses com a conseqüència 
d’aquesta.

Article 113. Intervenció en cas d’emergències 
no catastròfiques

1. Els serveis de protecció civil regulats pels arti-
cles 55 i 56 han d’intervenir, si s’escau i de confor-
mitat amb els criteris de responsabilitat establerts per 
aquests mateixos preceptes, en situacions d’emergèn-
cia que, malgrat no correspondre a una situació de risc 
col·lectiu greu, catàstrofe o calamitat pública, reque-
reix 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 comu-
nicació i de coordinació del CECAT i del 112.

Títol 5. Finançament

Article 114. Finançament

1. Amb la finalitat exclusiva de contribuir al finança-
ment de les activitats de previsió, prevenció, planifi-
cació, intervenció, informació i formació, previstes en 
aquesta Llei, s’estableix, en els termes continguts en 
els articles d’aquest Títol, un gravamen sobre els ele-
ments patrimonials afectes a les activitats de les quals 
pugui derivar l’activació de plans de protecció civil i 
que estiguin situats en el territori de Catalunya.

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’ha de 
constituir un fons de seguretat, que s’ha de nodrir amb 
el producte del gravamen, sens perjudici d’altres apor-
tacions 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 ter-
ritori 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 consi-
derades perilloses d’acord amb l’annex I, part 1, Rela-
ció de substàncies, 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.

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 
quilograms.

c) El tipus aplicable s’ha de determinar per a cada subs-
tància dividint 250 per les quantitats, expressades en 
tones, 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 apar-
tat, el gravamen és exigible al tipus de 0,0041 euros 
per metre lineal.

Tercer. Els aeroports i els aeròdroms, sens perjudici 
del gravamen sobre les instal·lacions industrials anne-
xes que sigui procedent, d’acord amb l’apartat primer. 
La base del gravamen s’ha de constituir amb el movi-
ment mitjà dels cinc anys naturals anteriors a la meri-
tació, 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
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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 
estructures destinades a la producció o a la transfor-
mació d’energia elèctrica: la base del gravamen s’ha 
de constituir 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.

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 
metre.

b) Entre 111 i 220 quilovolts (kv): 0,0041 euros per 
metre.

c) Entre 221 i 400 quilovolts (kv): 0,0083 euros per 
metre.

d) Més de 400 quilovolts (kv): 0,0332 euros per metre.

2. Per a cadascun dels apartats primer, segon, quart, 
cinquè i sisè d’aquest article i dins de cada apartat per 
a cadascun dels elements patrimonials situats en ter-
mes 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 
facturació o ingressos equivalents: una quantia màxi-
ma de 20.764,97 euros.

d) De 16.611.974,56 euros a 29.070.955,48 euros de 
facturació o ingressos equivalents: una quantia màxi-
ma de 31.147,45 euros.

e) De 29.070.955,49 euros a 41.529.936,40 euros de 
facturació o ingressos equivalents: una quantia màxi-
ma de 41.529,94 euros.

f) De 41.529.936,41 euros a 54.451.696,64 euros de 
facturació o ingressos equivalents: una quantia màxi-
ma de 55.373,25 euros.

g) De 54.451.696,65 euros a 67.373.456,88 euros de 
facturació o ingressos equivalents: una quantia màxi-
ma 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 màxi-
ma de 83.059,87 euros.

i) Més de 100.000.000,00 euros de facturació o ingres-
sos equivalents: una quota màxima de 124.589,80 eu-
ros.

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 espe-
cial de protecció civil expressament destinat als riscs 
que en puguin derivar, la quantitat del gravamen es fi-
xa en la llei de pressupostos de la Generalitat, de ma-
nera que la recaptació prevista no superi els costos del 
pla esmentat. 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 quan-
tificació establerta a l’apartat 1.

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 au-
tònoms de caràcter administratiu.

L’exempció no s’aplica si els esmentats ens actuen per 
mitjà d’empresa pública, privada o mixta o, en gene-
ral, d’empreses mercantils, ni tampoc als organismes 
autònoms de caràcter industrial, comercial, financer o 
anàlegs.

b) Les instal·lacions i les estructures afectes a la pro-
ducció 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 elèctri-
ca incloses en el règim especial regulades per la Llei 
40/1994, de 30 de desembre, d’ordenació del sistema 
elèctric nacional, en el capítol II i els articles 26 i se-
güents, 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 centíme-
tre quadrat.

Article 117. Subjectes obligats al pagament

Són obligades a pagar el gravamen les persones físi-
ques o jurídiques i les entitats que fan l’activitat a la 
qual són afectes els elements patrimonials enumerats 
en l’article 115.
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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’apar-
tat 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 prorra-
teja 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 Cata-
lunya.

2. Les persones físiques o jurídiques subjectes al gra-
vamen són obligades a presentar declaració o, si es-
cau, declaració - liquidació, en els termes i amb els 
models que s’estableixin reglamentàriament.

3. El pagament del gravamen es pot periodificar i frac-
cionar en la forma que es determini per reglament.

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 priva-
des.

2. Els recursos del Fons de protecció civil establert per 
l’apartat anterior s’han de distribuir entre l’Adminis-
tració de la Generalitat i els ens locals, mitjançant De-
cret 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’article 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 co-
ordinació de la protecció civil local regulada per l’arti-
cle 69, en atenció als criteris següents: 

a) La seva participació es justifica en el fet que gesti-
onen efectivament els serveis de protecció civil a què 
els obliga aquesta llei.

b) La seva participació ha de ser en funció del cost 
efectiu dels serveis de protecció civil que han de pres-
tar, determinat en aplicació dels factors objectius que 
ha d’aprovar la Comissió de coordinació de la protec-
ció 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’autopro-
tecció, han de preveure procediments i protocols de 
control i d’autocontrol de caràcter periòdic dels ser-
veis i dels recursos que hi són afectats, amb la finalitat 
de comprovar 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 
recursos controlats, sota l’impuls del director o la di-
rectora 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 
realitzats sota la direcció del director o la directora del 
pla, amb la forma i la periodicitat que determini el pla 
controlat, i com a mínim cada cinc anys.

2. El director o la directora del pla ha de disposar el 
necessari per corregir o reparar les deficiències asse-
nyalades pels procediments i protocols de control i 
d’autocontrol.

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 assenya-
lades pels mateixos, s’ha d’incorporar al pla respectiu.

4. El sistema de controls previst en aquest article s’ha 
de confegir en aplicació i garantia de criteris i estàn-
dards de qualitat.

5. Les autoritats de protecció civil poden ordenar en 
qualsevol moment la inspecció dels serveis i dels re-
cursos de l’administració respectiva associats als plans 
de llur àmbit o als plans d’àmbit inferior, inclosos els 
d’autoprotecció, 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 revi-
sió d’activitats sotmeses a autorització o llicència es-
tablerts per la legislació sectorial respectiva o per la 
d’intervenció ambiental, quan es tracta d’activitats ge-
neradores de risc incloses a l’article 80 s’han d’avalu-
ar els riscos que genera o pot generar l’activitat con-
trolada. La direcció general competent en matèria de 
protecció civil és responsable d’aquesta avaluació. A 
aquests efectes: 

a) El servei públic o l’entitat col·laboradora amb l’ad-
ministració que realitza les actuacions de control o de 
revisió ha de convocar a les mateixes l’òrgan o el ser-
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vei de protecció civil que es determini reglamentària-
ment, llevat que la mateixa entitat col·laboradora amb 
l’administració estigui també habilitada o reconeguda 
per fer l’avaluació de riscos, segons el previst pel pa-
ràgraf següent.

b) L’avaluació dels riscos de protecció civil serà realit-
zada 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 am-
biental.

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’activitat, instal·lació, establiment o centre controlat o 
revisat, i les seves conclusions, a més de ser comunica-
des a la direcció general competent en matèria de pro-
tecció 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 gestionabi-
litat o l’acceptabilitat d’aquests, i han de proposar les 
millores pertinents per reduir-los o minimitzar-los. En 
cas de procediments de revisió, aquesta s’ha de condi-
cionar a l’efectivitat de les millores necessàries per a 
l’acceptabilitat dels riscos. En qualsevol cas, les per-
sones titulars de l’activitat, instal·lació, establiment o 
centre són responsables de l’aplicació de les millores 
proposades per l’avaluació de riscos.

3. Si les conclusions referides a l’apartat anterior de-
terminen que els riscos detectats són inacceptables i 
no gestionables, la direcció general competent en ma-
tèria de protecció civil ha d’ordenar immediatament 
una inspecció sobre l’activitat, instal·lació, establiment 
o centre afectat, als efectes d’adoptar les mesures pro-
visionals o sancionadores que procedeixin.

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 pre-
vistos per l’article 80. També poden ordenar la ins-
pecció de les activitats, instal·lacions, establiments, 
centres o edificis 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’article 122.3, i la inspecció confirma la inacceptabi-
litat i la no gestionabilitat del risc, la direcció general 
competent en matèria de protecció civil la comunica-
rà a l’òrgan sectorial i, si s’escau, a l’ambiental i al de 
seguretat industrial competents en relació amb l’acti-

vitat, instal·lació, establiment o centre, als efectes de 
què adoptin les mesures provisionals o sancionadores 
corresponents. Si no ho fan, el departament de la Ge-
neralitat 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 
entitats col·laboradores amb l’administració funcions 
d’informe, verificació, control o inspecció, en l’àmbit 
de les seves competències, en els termes i amb els re-
quisits 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 
corresponent, especialment personal especialitzat de 
protecció civil de la Generalitat o personal especialit-
zat de protecció civil dels ens locals, o els demés fun-
cionaris dels serveis públics de protecció civil previs-
tos per l’article 56.2.b).

b) Personal al servei d’entitats col·laboradores amb 
l’administració degudament acreditades per la Genera-
litat, en els termes que s’establirà reglamentàriament.

3. En tot cas, la inspecció prevista per l’apartat 3 de 
l’article anterior ha de ser feta necessàriament per fun-
cionaris 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, 
establiments o centres inspeccionats, o al personal o 
representants que designin, que hi podran fer constar 
les seves 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 
norma amb rang de llei. Les persones titulars de les 
activitats controlades o subvencionades hauran d’abo-
nar aquestes taxes.

Capítol segon. Règim sancionador

Article 125. Infraccions molt greus

1. Són infraccions molt greus en matèria de protecció 
civil les conductes consistents a: 
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a) No adoptar els plans d’autoprotecció preceptius i no 
sotmetre’ls, si és procedent, a l’informe, l’homologa-
ció o l’aprovació que corresponguin, d’acord amb l’ar-
ticle 86 i amb el que s’estableixi per reglament.

b) No modificar, actualitzar i revisar els plans d’au-
toprotecció en els supòsits en què sigui procedent, 
d’acord amb l’article 86, dins els terminis que s’esta-
bleixin 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, 
segons 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 cen-
tre, 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’autoritat competent de protecció civil, d’acord amb 
l’article 30

h) Negar-se a transmetre, les empreses de telecomuni-
cacions i els mitjans de comunicació social, els avisos, 
les instruccions i les informacions que ordenin les au-
toritats 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 pu-
guin donar lloc a l’activació dels plans de protecció 
civil, i no comunicar l’activació dels plans d’autopro-
tecció, 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 
competent de protecció civil o els seus delegats.

k) Incomplir les determinacions de l’informe vincu-
lant 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.

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 infracció greu o més d’una.

b) Les infraccions greus comeses durant la situació 
d’activació d’un pla de protecció civil i que hagin po-
sat en perill la vida o la integritat de les persones o que 

hagin augmentat la situació de risc col·lectiu greu o les 
conseqüències 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 depen-
dències, les obligacions derivades dels plans de pro-
tecció civil, i també no executar aquests plans i incom-
plir les mesures de seguretat i de prevenció.

c) Negar, les entitats i empreses privades que hi són 
obligades, 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 situaci-
ons d’activació d’un pla.

e) No respectar les mesures de prevenció i de minimit-
zació de l’impacte d’eventuals catàstrofes i calamitats 
públiques, establertes per la legislació sectorial espe-
cífica, i no adoptar-les activament, si s’hi és obligat.

f) No acudir, sense causa justificada, a l’ordre de mo-
bilització les persones adscrites als serveis associats al 
pla i els membres de les associacions del voluntariat 
de protecció civil de la localitat afectada per l’activa-
ció d’un pla o d’una emergència declarada en el lloc 
indicat per aquest o per l’autoritat competent de pro-
tecció civil.

g) Denegar la informació necessària per a la planifi-
cació 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’opera-
tivitat dels recursos i els serveis establerts per a com-
batre-la.

l) Demanar o intentar obtenir contraprestacions, do-
natius o recompenses econòmiques o materials per la 
prestació de serveis en els casos en què aquesta Llei 
no ho permet.

m) Obstaculitzar, sense arribar a impedir-ho, la re-
quisició i l’ocupació temporal dels béns, de les instal-
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lacions i dels mitjans ordenades per l’autoritat com-
petent de protecció civil, i també obstaculitzar el 
compliment de les ordres i les instruccions emanades 
de les autoritats de protecció civil en situacions d’acti-
vació de plans.

n) Avisar reiteradament al telèfon d’emergències o per 
altres vies a les autoritats i serveis de protecció civil 
sobre incidències o emergències que són falses.

o) La denegació injustificada per part d’autoritats, fun-
cionaris o empleats públics de la informació que els 
ciutadans 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 infracció lleu o més d’una.

b) Les infraccions lleus comeses durant la situació 
d’activació d’un pla de protecció civil i que hagin po-
sat en perill la vida o la integritat de les persones o que 
hagin augmentat la situació de greu risc col·lectiu o les 
conseqüències 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 ci-
vil, les insígnies i els distintius establerts per regla-
ment 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 instrucci-
ons disposades per l’autoritat de protecció civil en els 
simulacres.

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 incidèn-
cies 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 mul-
ta de fins a 10.000 euros.

4. Les infraccions greus comeses per membres de les 
associacions de voluntaris i voluntàries de protecció 
civil poden comportar, a més, la baixa forçosa de la 
respectiva associació.

5. Les infraccions greus comeses per autoritats, fun-
cionaris o empleats públics seran sancionades amb un 

mínim de tres i un màxim de dotze mesos de suspen-
sió de feina i sou.

Article 129. Competències sancionadores

1. La potestat sancionadora correspon als municipis i 
a l’Administració de la Generalitat, en els termes es-
tablerts 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 corres-
pon: 

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 
protecció civil, fins a un límit de 250.000 euros.

d) Al Govern de la Generalitat, fins a 1.000.000 d’eu-
ros.

3. Els límits a què es refereix l’apartat 2 s’entenen re-
ferits a les quanties màximes per a sancionar infracci-
ons 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 in-
fraccions 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’al-
caldessa, hagi causat un risc col·lectiu significatiu o bé 
alarma social, la potestat sancionadora pot ésser exer-
cida pel conseller o consellera competent en matèria 
de protecció civil o pel Govern, a sol·licitud de l’autori-
tat 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 
clausura temporal de les instal·lacions, els establiments 
o els centres o de suspensió temporal de les activitats 
que generen risc i estan inclosos al reglament previst 
per l’article 123, que poden ser ordenades en els casos 
següents: 

a) En els d’incompliment de l’informe vinculant de 
l’article 82.3. En aquests casos, la clausura o la suspen-
sió es podrien adoptar com a mesura provisional i com 
a mesura complementària de la sanció pecuniària que 
procedeixi, en el marc o com a conseqüència del cor-
responent procediment sancionador.

b) En els d’activitats, instal·lacions, establiments o 
centres que, segons la inspecció prevista per l’article 
124.3, comportin un risc greu de protecció civil inac-
ceptable o no gestionable.
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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 instàn-
cies de l’ajuntament corresponent.

3. Per adoptar la mesura no sancionadora prevista per 
l’apartat 1.b) caldrà seguir el procediment que es de-
terminarà reglamentàriament, de conformitat amb els 
requisits i criteris següents: 

a) Un cop rebuda i comprovada l’acta d’inspecció que 
acredita la presència d’un risc greu de protecció civil 
inacceptable o no gestionable, la direcció competent 
en matèria de protecció civil ha de requerir a la perso-
na titular de l’activitat, instal·lació, establiment o cen-
tre a què adopti mesures per assegurar la gestionabili-
tat del risc, tot advertint-la de què si no ho fa dins del 
termini que li donarà a aquests efectes se li podrà or-
denar la suspensió o clausura provisionals de l’activi-
tat, instal·lació, establiment 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, esta-
bliment o centre no adopta les mesures requerides de 
conformitat amb el paràgraf anterior, la direcció gene-
ral competent en matèria de protecció civil ha de sol-
licitar l’adopció de la mesura de suspensió o clausura 
provisionals als òrgans sectorials i, si s’escau, ambien-
tals 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’objecte 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 
regulades 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 ti-
pificades per aquesta Llei s’imposaran amb indepen-
dència de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perju-
dicis ocasionats per la conducta infractora.

2. Si la comissió d’una infracció causa danys o perju-
dicis a les administracions públiques o a béns públics, 
la persona infractora, a més de la sanció que li cor-

respongui, 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’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Disposicions addicionals

Primera. Traspassos

1. Atès que l’Estatut d’autonomia atribueix per prime-
ra vegada a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de protecció civil, el Govern plantejarà for-
malment a l’Estat el traspàs dels serveis, mitjans hu-
mans i materials i recursos destinats per la seva Ad-
ministració General a activitats de protecció civil per 
a l’àmbit territorial de Catalunya.

2. El Govern de la Generalitat ha d’impulsar amb ca-
ràcter prioritari el traspàs dels serveis, mitjans i re-
cursos destinats a salvament marítim, en l’àmbit dels 
ports radicats a Catalunya i de les aigües territorials 
d’aquesta Comunitat.

3. En aquest traspàs s’han d’incloure els serveis i els 
recursos en matèria de seguretat nuclear que siguin 
necessaris per a la gestió i execució del Pla específic 
de seguretat 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’aquesta Llei el conseller o la consellera del depar-
tament de la Generalitat competent en matèria de pro-
tecció civil ha d’aprovar la Carta dels serveis de pro-
tecció civil regulada per l’article 18.

Tercera. Cos de protecció civil

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, el Govern de la Generalitat haurà de 
presentar davant del Parlament de Catalunya un Pro-
jecte 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 
règim de com a mínim mitja dedicació a les mateixes.
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Cinquena. Actualització del gravamen

El tipus del gravamen establert serà objecte d’actualit-
zació 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’ar-
ticle 115.1, apartat tercer d’aquesta Llei, té les bonifi-
cacions 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 
desenvolupament i aplicació d’aquesta llei, seguiran 
vigents les normes reglamentàries i els plans de pro-
tecció civil de la Generalitat i dels ens locals de Cata-
lunya, en tot allò que no s’oposi a les determinacions 
d’aquesta llei.

Segona. Serveis Tècnics Municipals i Comarcals 
de Protecció Civil

Els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els con-
sells comarcals disposen de cinc anys, a partir de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, per disposar efecti-
vament 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 espe-
cialitzat de protecció civil regulat per aquesta Llei, 
tindrà la condició de servei referent en els centres de 
comandament avançat el Cos de Bombers de la Gene-
ralitat.

Disposicions derogatòries

Primera

A partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei 
queda derogada la Llei 4/1997, de 20 de maig, de pro-
tecció 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 Re-
ial Decret 407/1992, de 24 d’abril, pel qual s’aprova 

la norma bàsica de protecció civil i la resta de disposi-
cions reglamentàries i de planificació dictades per als 
seus desenvolupament i aplicació per l’Administració 
General de l’Estat.

Disposicions finals

Primera

S’autoritza el Govern per a aprovar els Decret necessa-
ris per al desenvolupament i aplicació d’aquesta Llei.

Segona

Es faculta a la persona titular del departament com-
petent en matèria de protecció civil i a la persona titu-
lar del departament competent en matèria d’economia 
i finances per a dictar totes les Ordres en desenvolu-
pament d’aquells extrems que aquesta Llei li atorga la 
potestat reglamentària.

Tercera

Els preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Quarta

Aquesta Llei entrarà en vigor als tres mesos de la se-
va publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

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, pre-
venció, planificació d’emergències, implantació i man-
teniment dels plans, organització de simulacres, infor-
mació a la ciutadania sobre riscos i, en general, les que 
corresponguin als ajuntament en matèria d’informe, 
seguiment i inspecció de l’autoprotecció corporativa 
de les activitats obligades de conformitat amb els ar-
ticles 80 i 93.

Aquesta dotació mínima dels serveis tècnics locals de 
protecció civil s’ha de dimensionar a la realitat de ca-
da municipi i de cada comarca, en funció dels riscos 
i de la població respectius, i escoltant les recomana-
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cions que a aquests efectes pot dictar la Comissió de 
Protecció civil de Catalunya. En qualsevol cas, els mu-
nicipis de més de 100.000 habitants han de comptar 
com a mínim amb un funcionari especialitzat en pro-
tecció civil més per cada 100.000 habitants o fracció.

2. El personal especialitzat en protecció civil muni-
cipal i comarcal previst al paràgraf anterior ha de te-
nir titulació universitària i haver seguit i superat els 
cursos selectius i de formació específica impartits per 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb els 
continguts i la durada que es determinaran reglamen-
tàriament.

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, es-
pecialment la coordinació dels serveis municipals en 
l’emergència, la constitució del Centre de coordinació 
operativa municipal, 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 disponibilitat pròpia del personal 
d’emergències i pot ser compartit o mancomunat amb 
altres entitats locals.

4. El personal especialitzat de protecció civil mu-
nicipal 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 re-
glamentàriament.

Proposició de llei dels serveis de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments de la Gene-
ralitat
Tram. 202-00005/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 822 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
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 Par-
lament, presenten la Proposició de llei dels serveis de 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Ge-
neralitat acompanyada de la documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antece-
dents 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 
Oficial 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 
Constitució ni de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
de l’any 1979 preveien, de forma expressa, la compe-
tència en protecció civil, i dins aquesta la prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments, sinó que les compe-
tències de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments es derivava 
de diferents competències estatutàries i amb la deli-
mitació que el Tribunal Constitucional va efectuar so-
bre les competències concurrents 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 com-
petencial, doncs es reconeix específicament la compe-
tència de protecció civil i aquesta s’atorga a la Genera-
litat 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’incen-
dis, 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 pública.

En aquesta línia també destaca la possibilitat de la Ge-
neralitat de promoure els mecanismes de col·laboració 
amb altres comunitats autònomes i amb l’Estat que re-
coneix l’Estatut d’Autonomia, així com s’atorga a la 
Generalitat la competència executiva en matèria de 
salvament marítim.

Aquesta nova disposició persegueix la voluntat de do-
nar la cobertura legal necessària davant aquest nou 
marc jurídic que s’estableix amb l’Estatut d’Autono-
mia, però també aquesta norma persegueix la finali-
tat 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 
competències de la Generalitat en tota la matèria que 
composa la seguretat pública, especialment les de po-
licia i la seva integració amb les de protecció civil, 
trànsit, joc i espectacles i seguretat privada, establint 
així un sistema general de seguretat propi a Catalunya 
i, per tant, cal completar aquest sistema integral amb 
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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 Barcelona, 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 Barcelo-
na, i el fet que l’Ajuntament de Barcelona exerceix di-
rectament la competència de prevenció i extinció d’in-
cendis, situació que no es dóna a la resta de municipis 
de Catalunya.

En matèria d’extinció d’incendis en l’àmbit local, la 
Generalitat ha vingut prestant aquest servei a través 
de la seva dispensa per a aquells municipis que si bé la 
legislació vigent en matèria de règim municipal els hi 
establia com a servei mínim, no tenien els recursos su-
ficients per a la seva completa prestació. Ara, el servei 
d’extinció d’incendis només serà prestat per la Genera-
litat de Catalunya en tant que aquest servei l’exerceix 
en exclusiva 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 disposi-
cions transitòries, una disposició derogatòria i tres dis-
posicions 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 
sistema global de la seguretat propi de Catalunya, es-
tablint els principis en els que s’inspira tot l’articulat 
d’aquesta nova Llei i els conceptes necessaris per a la 
seva aplicació; i on tenen especial rellevància els drets 
de la ciutadania en la prestació del servei de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments, però també les seves 
obligacions per tal de contribuir a fer efectiva la pres-
tació 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 ator-
ga l’Estatut d’Autonomia als governs locals, a més de 
regular 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 ser-
vei, així com també la dispensa del servei de preven-
ció d’extinció d’incendis quan així ho sol·liciti el mu-
nicipi interessat.

El Títol 3 determina els serveis de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments de la Generalitat de Catalu-
nya, els qual estan formats pel Cos de Bombers de la 
Generalitat, els i les bombers/res voluntaris/àries de la 
Generalitat i els serveis d’autoprotecció d’empreses i 
infraestructures.

El Títol 4 estableix el règim estatutari del Cos de 
Bombers de la Generalitat, com un cos especial de la 
Generalitat de Catalunya, amb un règim jurídic propi 
i on la resta de normes de la funció pública de la Ge-
neralitat de Catalunya s’apliquen de forma supletòria.

Aquest Cos de Bombers de la Generalitat està com-
posat de 5 escales, destacant la nova escala de suport 
operatiu que comprèn les categories de personal facul-
tatiu, personal tècnic i personal auxiliar operatiu.

Es regula el sistema d’accés sota els principis consti-
tucionals d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així 
com la regulació de la dispensa per una sola vegada de 
la titulació requerida per a l’accés a algunes categori-
es del Cos. Així mateix s’estableix un Pla de Carrera 
Professional específic per al Cos de Bombers de la Ge-
neralitat on es preveu la carrera horitzontal, la carrera 
vertical i la promoció 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 la-
borals així com es preveu la creació del Consell de 
Bombers de la Generalitat. A aquest Consell se li atri-
bueixen les funcions de negociació de les condicions 
laborals, de mediació i conciliació en les possibles 
controvèrsies i conflictes i de participació en els as-
sumptes 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 funcio-
nàries del Cos de Bombers de la Generalitat de sot-
metre’s a un reconeixement mèdic cada dos anys per 
tal de constatar que mantenen les condicions físiques 
i psicològiques necessàries per a la prestació efectiva 
del servei que tenen encomanat, així com es regula 
la situació de segona activitat per a aquelles persones 
funcionàries que presenten una disminució en les se-
ves condicions físiques i psíquiques per a la prestació 
plena del servei operatiu, però no per a aquelles perso-
nes que els hi ha estat declarada una situació d’inca-
pacitat permanent total, absoluta o de gran invalidesa. 
Aquesta nova regulació de la segona activitat respon 
als pronunciaments que els tribunals han anat dicta-
minant 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 Ge-
neralitat s’ajusten a les particularitats de la prestació 
del servei de prevenció, extinció d’incendis i salva-
ments i les característiques de les seves jornades la-
borals.
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El Títol 5 està dedicat als bombers i bomberes volun-
taris i voluntàries de la Generalitat. Aquests i aquestes 
no tenen la condició de persona funcionària ni de per-
sonal laboral de la Generalitat, però a efectes organit-
zatius, s’estructuren com a cos, per tal de fer una dis-
tribució 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 
sistema de bombers d’empreses. Aquests serveis s’es-
tructuren en diferents equips i la determinació de ca-
da un d’aquests equips depèn de la formació que re-
bin, la qual estarà determinada per la Generalitat de 
Catalunya a través del desplegament reglamentari que 
a aquest efecte estableixi la persona titular del depar-
tament competent en matèria de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments de la Generalitat de Catalu-
nya.

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 impli-
carà la subrogació de la Generalitat en la posició de 
creditor de les aportacions que els governs locals per-
ceben de l’Administració General de l’Estat en aquest 
concepte, en tant que l’Administració local ostenta la 
competència de prevenció d’incendis, però no la d’ex-
tinció d’acord amb els articles 84 i 132 de l’Estatut 
d’Autonomia.

D’altra banda, s’integra també en aquest text la regula-
ció de la contribució especial així com de les taxes per 
la prestació dels serveis de prevenció, extinció d’in-
cendis i salvaments.

La disposició addicional primera recull la competèn-
cia de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de pre-
venció i extinció d’incendis, si bé s’estableix el ca-
ràcter 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 Bom-
bers de la Generalitat presta en la resta del territori 
de Catalunya, 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 
veure implicats en la prestació del servei de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments.

La disposició addicional quarta indica que la distri-
bució de totes les competències establertes en aquesta 
Llei, en especial pel que fa al departament competent 
en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salva-

ments i el Cos de Bombers de la Generalitat requerirà 
un desenvolupament 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 regu-
len els àmbits funcionals de la Generalitat en tant que 
aquest Cos es configura com un cos especial de la Ge-
neralitat amb una regulació estatutària pròpia prevista 
en aquesta Llei, de manera que la resta de normativa 
de funció pública de la Generalitat de Catalunya s’apli-
ca de forma supletòria.

La disposició addicional sisena estableix l’edat màxi-
ma per a la prestació del servei de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments, i, conseqüentment, l’edat de 
jubilació forçosa, sempre i quan la persona funcionà-
ria interessada 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 re-
cordar que els bombers i bomberes voluntaris i vo-
luntàries 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 situa-
ció de segona activitat i tinguin declarada una incapa-
citat permanent total, optin, bé a la prestació del servei 
no operatiu en la plaça que ja venen ocupant, bé al ces-
sament 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 diferent titulació en funció del Grup en la forma es-
tablerta 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 
personal laboral adscrit a la direcció general compe-
tent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i sal-
vaments hauran d’integrar-se a la nova escala de su-
port en els procediments específics que s’establiran a 
aquest efecte.

La disposició final faculta al Govern de la Generali-
tat, però també a la persona titular del departament 
competent en matèria de prevenció, extinció d’incen-
dis i salvaments per efectuar el desplegament neces-
sari d’aquesta Llei, així com estableix la vacatio legis 
de la Llei, la vigència d ela qual s’inicia l’endemà de 
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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’incen-
dis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, la se-
va organització 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 infraestruc-
tures, la col·laboració amb les altres administracions 
públiques, les 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 es-
tructurar les competències, les funcions, l’organització 
i la prestació dels serveis de prevenció, extinció d’in-
cendis i salvaments en el nou marc estatutari, establint 
el sistema integral del servei de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments de Catalunya en el si del sis-
tema de seguretat pública de Catalunya, sens perjudici 
de la regulació d’altres competències concurrents, en 
especial en matèria d’indústria, energia, protecció ci-
vil i medi ambient.

Article 3. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per: 

a) Prevenció: és tant de caràcter normativa com ope-
rativa i són totes aquelles actuacions que tenen per fi-
nalitat 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 àm-
bits 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 operaci-
ons 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 
accidents en entorns hostils o que requereixin d’excar-
ceració de les víctimes, ja siguin estructurals, de tràn-
sit, ferroviàries o aèries.

f) Salvament de muntanya: rescat i auxili de persones 
en l’entorn de muntanyes o en diferents zones senyalit-
zades 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 infraestructures civils que te-
nen per finalitat el magatzem i embassament de recur-
sos 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 
psíquiques per poder realitzar les seves funcions i, es-
pecialment, totes aquelles necessàries per fer front a 
un supòsit d’emergència o sinistre.

j) Servei no operatiu: el conjunt de funcions assigna-
des a aquells llocs de treball que per les seves caracte-
rístiques poden ser ocupats per persones funcionàries 
del Cos de Bombers en situació administrativa de se-
gona activitat o en incapacitat permanent total.

Article 4. Principis bàsics d’actuació

Els principis bàsics d’actuació que conformen els ser-
veis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments 
a Catalunya són els següents: 

a) Eficàcia, eficiència, celeritat, responsabilitat i pro-
porcionalitat en les actuacions, tant de les institucions 
que presten el servei de prevenció, extinció d’incendis 
i salvaments com del personal adscrit a aquest servei.

b) Prevenció amb el desenvolupament de polítiques, 
programes i accions que permetin minimitzar el risc i, 
si aquest es produeix, minimitzar els efectes negatius.

c) Responsabilitat social corporativa com a compro-
mís d’integració de les perspectives dels diferents 
agents interessats en els serveis que es presten, i com-
promís de sostenibilitat global, ambiental, social i eco-
nòmica.

d) Proporcionalitat i eficiència en l’assignació dels re-
cursos distribuïts al territori atenent a criteris d’opti-
mització de recursos disponibles, economia de mit-
jans, 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 
institucional, cooperació i coordinació.

f) Responsabilitat i participació ciutadana en la pres-
tació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i 
salvaments, 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.
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g) Jerarquia organitzativa, d’acord amb el que s’esta-
bleix en aquesta Llei, així com en les normes que la 
desenvolupen i les instruccions, circulars i procedi-
ments operatius 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 transpa-
rència d’ordres en els supòsits de perill per tal d’afa-
vorir la conclusió 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 salva-
ments, i la ciutadania té el dret a rebre aquest servei de 
forma respectuosa i d’acord amb les seves necessitats i 
a ser auxiliada 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 compli-
ment de mesures de prevenció i protecció, en la realit-
zació de simulacres i en la intervenció operativa en les 
situacions d’emergència que es requereixin.

3. En els supòsits de risc greu, catàstrofe o calamitat 
pública, la ciutadania està obligada a complir les pres-
tacions de caràcter personal que l’autoritat competent 
determini, les quals no donen dret a indemnització.

4. Si les característiques d’una emergència ho exi-
geixen, les autoritats competents del servei públic de 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments poden re-
quisar 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 salva-
ments de Catalunya és el conjunt d’institucions, recur-
sos i mitjans que, en exercici de les competències que 
l’Estatut d’Autonomia i les lleis atribueixen, a la Gene-
ralitat, 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, espe-
cialment 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 competèn-
cia exclusiva en matèria d’extinció d’incendis i salva-
ments, la competència en matèria de prevenció d’in-
cendis, 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 
competències corresponen les funcions següents: 

a) Disseny del sistema de prevenció i extinció d’in-
cendis i salvaments a Catalunya, sens perjudici de les 
competències 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 mi-
nimitzar el risc d’accidents o situacions d’emergència 
en qualsevol entorn.

d) Salvament de persones i béns en l’entorn marítim 
d’acord amb la legislació vigent, en les aigües del lito-
ral català i fins a 12 milles de la costa.

e) Salvament i rescat de persones en l’entorn fluvial.

f) Salvament i rescat de persones en l’entorn de mun-
tanya.

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 - Mos-
sos 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, bacteriològics i químics.

j) Intervenció i participació en l’assistència sanitària 
a les víctimes en situacions d’emergència que corres-
pongui 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-
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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’informar sobre les causes i conseqüències dels sinis-
tres i sobre els danys produïts, i per tal d’avaluar l’efi-
càcia de les mesures preventives i de protecció general 
aplicable i conformar un sistema d’anàlisi de les estra-
tègies d’intervenció.

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’ac-
tuació operatiu específic dels serveis de prevenció, ex-
tinció d’incendis i salvaments en cadascun dels plans 
de protecció civil.

n) Estudi, investigació, aplicació i actualització de les 
estratègies d’intervenció, les tecnologies, el coneixe-
ment del territori i la cartografia operativa, l’equipa-
ment i tots aquells elements que permetin resoldre de 
la forma més eficaç i eficient les situacions d’emergèn-
cia 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 
situacions 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 
Bombers.

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 muni-
cipal 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’incen-
dis i salvaments, és l’autoritat de la Generalitat que di-
rigeix 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 Ge-
neralitat.

b) La direcció, coordinació i inspecció del Cos de 
Bombers i dels i de les bombers/res voluntaris/àries de 
la Generalitat de Catalunya.

c) L’ordenació territorial i d’efectius disponible.

d) Proposar l’oferta d’ocupació pública del Cos de 
Bombers.

e) Les funcions relatives a la selecció, la formació, l’es-
pecialització, la promoció, les situacions administra-
tives i el règim disciplinari de les persones funcionà-
ries 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’Adminis-
tració de la Generalitat a la negociació amb els repre-
sentants de les persones funcionàries del Cos de Bom-
bers de la Generalitat.

g) Proposar i atorgar distincions, recompenses i feli-
citacions pels actes de servei excepcionals que s’ha-
gin realitzat d’acord amb la normativa reglamentària 
corresponent.

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 muni-
cipal i de règim local, aquells municipis en els que no 
s’estableixi la prestació del servei de prevenció d’in-
cendis com a servei mínim, aquesta serà exercida per 
l’Administració de la Generalitat.

2. Aquells municipis que, d’acord amb la normativa vi-
gent en matèria municipal i de règim local, la prevenció 
d’incendis constitueixi un servei mínim, els governs lo-
cals podran sol·licitar la dispensa de la prestació del ser-
vei al Govern de la Generalitat si es dóna algun dels su-
pòsits 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 
Govern de la Generalitat, en què ha de constar que 
la Generalitat assumeix el servei, les circumstàncies 
d’aquesta assumpció i l’aportació econòmica al finan-
çament 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.
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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 lo-
cals exerciran les seves competències en matèria de 
prevenció d’incendis d’acord amb els principis de lle-
ialtat 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 compe-
tències respectives.

2. Igualment aquestes relacions interadministratives 
s’hauran d’atendre sota els principis de solidaritat, 
assistència recíproca, responsabilitat, complementa-
rietat, subsidiarietat i capacitat d’integració, a l’efec-
te d’aconseguir 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 re-
cursos operatius i els criteris d’actuació davant la situ-
ació d’emergència.

Article 14. Relacions amb altres Estats

D’acord amb les competències que l’Estatut d’Autono-
mia atorga a la Generalitat, el departament competent 
en matèria de prevenció i extinció d’incendis i salva-
ments proposarà, i el Govern de la Generalitat acorda-
rà, el foment de convenis de col·laboració i cooperació 
entre l’Administració General de l’Estat i altres Estats, 
així com la participació de la Generalitat en l’elabora-
ció d’aquests, per tal de prevenir i combatre emergèn-
cies transfrontereres.

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 Gene-
ralitat.

c) Els Serveis d’autoprotecció d’empreses i infraes-
tructures.

Article 16. Personal membre dels serveis

Són personal membres dels serveis de prevenció, ex-
tinció d’incendis i salvaments els següents: 

a) Les persones funcionàries que formen part de les 
escales i categories del Cos de Bombers de la Genera-
litat 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 in-
tervenen en qualsevol tipus de sinistre, havent acredi-
tat prèviament 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’incendis i salvament, el Govern de la Generalitat, 
mitjançant el Departament competent en raó de la ma-
tèria, adscriurà quantes instal·lacions, materials i mit-
jans tècnics sigui necessaris per a la prestació eficaç 
dels esmentats serveis.

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 Ge-
neralitat i que conformen la prevenció, l’extinció d’in-
cendis i salvaments.
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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 territorial-
ment a través dels òrgans que per Decret del Govern 
de la Generalitat es determinin a proposta del depar-
tament 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 sal-
vaments, la màxima autoritat als efectes de coordi-
nació operativa dels actuants serà el comandament 
màxim del Cos de Bombers que intervingui, sense 
perjudici del que estableixin 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 
divisions, regions d’emergència i parcs de bombers, 
sens perjudici d’altres infraestructures que es conside-
rin bàsiques per a acomplir amb els objectius i funci-
ons determinats en la Llei.

2. El parc de bombers és un conjunt d’instal·lacions i 
mitjans 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 situacions d’emergència que es produeixen.

Els parcs de bombers poden tenir una dotació de mit-
jans 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 indicadors objectius del risc, del nombre 
i tipologia bàsica de serveis i, dels recursos humans i 
materials disponibles dels parcs i de les altres infraes-
tructures properes.

3. Les regions d’emergència són unitats territorials 
d’àmbit superior, que agrupen diversos parcs i altres 
infraestructures i que, sense perjudici d’altres funci-
ons que puguin tenir assignades, vetllen per la coor-
dinació operativa i funcional de tots els recursos hu-
mans, 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 terri-
tori català.

5. Per decret del Govern es determinarà l’organització 
territorial dels serveis de prevenció, extinció d’incen-
dis i salvaments d’acord amb l’organització territorial 
de Catalunya i atenent a la tipologia de serveis essen-
cials prestats.

Capítol 2. Règim estatutari

Article 22. Règim estatutari

Les persones membres del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat es configura com un cos especial de l’Admi-
nistració 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 per-
sonal funcionari 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’inspector/a.

b) Escala Executiva, que comprèn la categoria de 
sotsinspector/a.

c) Escala Tècnica, que comprèn les categories d’oficial 
i sergent.

d) Escala Bàsica, que comprèn les categories de capo-
ral i bomber/a.

e) Escala de Suport, que compren les categories de 
personal facultatiu, personal tècnic i personal auxili-
ar operatiu.

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 
següents: 

a) Escala Superior: la direcció estratègia de les acti-
vitats de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, 
concretades en el comandament, coordinació i direc-
ció de les unitats operatives i tècniques de nivell supe-
rior i exercint el màxim nivell de comandament opera-
tiu en la situació de guàrdia.

b) Escala Executiva: la direcció tàctica de les activitats 
de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, concre-
tades en el comandament i coordinació d’unitats ope-
ratives i tècniques de nivell intermedi i exercint res-
ponsabilitats de comandament operatiu en situacions 
de guàrdia.

c) Escala Tècnica: la direcció operativa de les activi-
tats 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 fun-
cions de comandament pròpies del primer nivell d’in-
tervenció.
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e) Escala de Suport: el suport i cobertura a les fun-
cions 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 in-
gressar al cos, així com també funcions que requerei-
xen coneixements propis i específics d’una formació 
concreta o bé, funcions de caràcter auxiliar o comple-
mentàries a les tasques bàsiques operatives.

e.1) Categoria de personal facultatiu: funcions de su-
port i cobertura de nivell superior en les especialitats 
següents: enginyeries, arquitectura, geografia, quími-
ca, medicina i infermeria així com altres que es de-
terminin.

e.2) Categoria de personal tècnic: funcions de suport i 
cobertura de nivell intermedi en alguna de les especia-
litats corresponents al títol de tècnic superior.

e.3) Categoria de personal d’auxiliar operatiu: funci-
ons auxiliars o complementares a les tasques bàsiques 
operatives per al desenvolupament de les àrees se-
güents: gestió d’emergències, supervisor d’emergènci-
es, auxiliar de bomber/a, vigilància forestal, prevenció 
operativa d’incendis forestals, operadors de vol i su-
port logístic, així com altres funcions de recolzament.

2. Sens perjudici del que s’estableix a l’apartat anteri-
or, els membres del Cos de bombers han d’acomplir 
les tasques 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 con-
currència d’acord amb els requisits previstos, sens per-
judici del que s’estableixi per a la promoció interna, i 
s’adequaran a les funcions dels llocs convocats de ma-
nera que es realitzaran totes les proves que permetin 
determinar que les persones aspirants disposen de les 
capacitats necessàries per al desenvolupament de les 
tasques encomanades.

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 ve-
rificació de coneixements, amb caràcter oral o escrit, 
d’aptitud i capacitat cognitiva i psicològica, de capaci-
tat física, psicomètriques i mèdiques, la realització de 
simulacions demostratives de la possessió d’habilitats 
i destresses, la presentació d’instruments d’informació 
biogràfica de les persones candidates i la valoració del 
mèrit i el desenvolupament efectiu en el servei prestat, 

la realització d’entrevistes estructurades verificades 
amb personal especialitzat, la superació de cursos se-
lectius de formació organitzats per l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya, i de període de pràctiques 
de caràcter selectiu.

4. En cap cas, independentment de l’edat dels aspi-
rants, podran establir-se barems diferents en les pro-
ves d’accés a la categoria de bomber/a que es realitzin.

5. Quan una convocatòria d’accés a alguna de les ca-
tegories estableixi la realització d’un curs selectiu de 
formació, 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 se-
lecció corresponents al curs selectiu i el període de 
pràctiques, les persones aspirants tindran la condició 
de funcionaris en pràctiques amb els drets i obligaci-
ons que s’estableixen 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’es-
tableixen en aquesta Llei, en la resta de la normativa 
aplicable i en les bases de les convocatòries, i, en tot 
cas, els següents: 

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’exercici de la funció pública, ni estar separat del ser-
vei de cap Administració Pública mitjançant expedi-
ent disciplinari.

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 conei-
xements lingüístics que estableix, per a cada un dels 
grups indicats 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.
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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.

Article 28. Accés a les categories de l’escala de 
suport.

1. L’accés a les diferents categories de l’escala de su-
port 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 ter-
mes 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 du-
rada 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, ex-
tinció d’incendis i salvaments.

Durant el curs selectiu de formació i el període de 
pràctiques, els aspirants percebran, els ingressos eco-
nòmics i gaudiran dels drets que corresponen als fun-
cionaris en pràctiques d’acord amb el que determina la 
normativa vigent en aquesta matèria.

2. En la fase de concurs en el sistema de concurs opo-
sició, les bases de la convocatòria determinaran la va-
loració del temps prestat del servei de bomber volun-
tari, així com, si s’escau, dels serveis prestats en altres 
categories administratives o laborals.

3. Un cop la persona interessada sigui nomenada fun-
cionària, tindrà un destí provisional en els parcs de 
bombers durant el termini que es fixi en la convocatò-
ria 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 
executiva 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 perso-
nes aspirants, hauran de realitzar un curs de formació 
i un període de pràctiques selectius, amb la durada que 
determinin les bases de les convocatòries. L’esmentat 
període de pràctiques s’ha de desenvolupar en l’àmbit 
de les estructures operatives del Cos de Bombers.

Durant el curs selectiu de formació i el període de 
pràctiques, els aspirants percebran, com a mínim, els 
ingressos econòmics i gaudiran dels drets que corres-
ponen als funcionaris en pràctiques d’acord amb el 
que determina la normativa vigent en aquesta matèria.

3. Un cop la persona interessada sigui nomenada, tin-
drà un destí provisional en les estructures operatives 
del Cos de bombers durant el termini que es fixi en 
la convocatòria amb un màxim de dos anys de per-
manència, període en el qual no podrà exercir les res-
ponsabilitats de comandament operatiu de la categoria 
esmentada.

Capítol 4. El Pla de Carrera Professional

Article 31. Objecte

1. Les persones funcionàries del Cos de Bombers te-
nen dret a la promoció professional mitjançant el Pla 
de Carrera Professional que es desenvoluparà mitjan-
çant Decret del Govern.

2. El Pla de Carrera Professional es desenvoluparà te-
nint 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 
capacitats, aptituds i habilitats i expertesa necessàri-
es 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 impli-
ca la necessitat de canviar de lloc de treball i la valo-
ració s’efectua en base la trajectòria i l’actuació pro-
fessional, els coneixements adquirits i el resultat de 
l’avaluació del compliment.
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b) La carrera vertical. Consisteix en l’ascens en l’es-
tructura de llocs de treball, mitjançant procediments 
de provisió 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 professi-
onals 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 mo-
dalitats, tindran una permanència mínima de tres anys 
sense que pugui renunciar-se a la promoció o desti-
nació obtinguda, llevat que així es determini per re-
solució expressa de la persona titular del departament 
competent en matèria de prevenció, extinció d’incen-
dis i salvaments.

Article 34. Promoció Interna Vertical

1. Per accedir a la categoria o escala superior, es re-
quereix a les persones funcionàries del Cos de Bom-
bers gaudir de la titulació necessària, així com haver 
prestat serveis en la categoria immediatament inferior 
d’acord amb el que a continuació s’especifica: 

a) Per accedir a la categoria de caporal es requereix un 
mínim de 3 anys de serveis efectius prestats a la cate-
goria de bomber.

b) Per accedir a la categoria de sergent, es requereix 
un mínim de 2 anys de serveis efectius prestat a la ca-
tegoria de caporal, així com disposar de la titulació del 
Grup C, subgrup C1.

c) Per accedir a la categoria d’oficial, es requereix un 
mínim de 2 anys de serveis efectius prestats a la cate-
goria de sergent.

d) Per accedir a la categoria de sotsinspector es re-
quereix la titulació del Grup A1, subgrup A2 i un mí-
nim de 2 anys de serveis efectius prestats a la cate-
goria d’oficial, sens perjudici de l’accés a la categoria 
de sotsinspector de les persones que no són membres 
del Cos de Bombers, 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 sot-
sinspector. Podran quedar exempts d’aquest període 
mínim de 2 anys en la categoria inferior aquells que 
hagin desenvolupat 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 capo-
ral, 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 assenyala-
da en l’article anterior, disposin de la titulació del grup 
immediatament inferior i compleixen la resta de requi-
sits 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 
Bombers de la Generalitat tenen els drets que els per-
toquen com a personal funcionari dins el marc de les 
especificitats de les seves funcions i de la legislació vi-
gent, 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, psi-
cològica i en general la seva salut, procurant reduir al 
màxim els riscos associats a la seva professió propor-
cionant els mitjans materials i equips de protecció in-
dividual més adequats 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 una quantia idèntica que les establertes per a la resta 
del personal funcionari de l’Administració de la Gene-
ralitat. Per a l’establiment de les retribucions comple-
mentaries i, en particular, pel que fa al complement 
específic i altres especials dels Cos de Bombers, es 
tindran en compte totes les condicions assenyalades 
així com altres d’específiques com l’especialitat tècni-
ca 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 ai-
xí com els períodes de vacances es regularan de forma 
específica per tal de garantir la cobertura de les neces-
sitats 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 capaci-
ti professionalment per desenvolupar correctament les 
funcions assignades a la seva categoria així com facili-
tar la progressió professional.
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2. La Generalitat garantirà la defensa jurídica neces-
sària 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 de-
partament competent en matèria de prevenció, extin-
ció d’incendis i salvaments.

Article 37. Distincions

1. Les persones funcionàries del Cos de Bombers po-
den ésser distingides o recompensades econòmica-
ment quan s’apreciï alguna de les circumstàncies o su-
pòsits 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 Professional si així s’estableix a la convocatò-
ria dels diferents processos de promoció professional.

2. Es regularà reglamentàriament els supòsits en que 
per raó del servei s’hagi produït una situació d’invali-
desa que pugui donar lloc a una recompensa econòmi-
ca i la forma de fer-la efectiva.

Article 38. Deures

1. Les persones funcionàries membres del Cos de 
Bombers de la Generalitat tenen els deures que els 
pertoquen com a personal funcionari de la Generali-
tat, 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.

3. En les intervencions operatives que es realitzin, les 
persones funcionàries membres del Cos de Bombers 
de la Generalitat, d’acord amb l’estructura jerarquit-
zada del Cos, han de complir exactament els serveis 
que tenen encomanats i les ordres i instruccions, ja si-
guin verbalment com escrites, dels seus superiors je-
ràrquics, de manera inexcusable. L’obediència degu-
da només serà excusable quan comporti la realització 
d’actes que constitueixin un delicte manifest o contra-
diguin, 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’operativa encomanades d’acord amb la seva escala i 

categoria i per raó de la seva especialitat. En l’àmbit de 
la intervenció han de complir estrictament les ordres 
que rebin per part dels seus superiors d’acord amb l’es-
tructura jerarquitzada del cos sense que, en cap cas, 
l’obediència deguda pugui emparar ordres que com-
portin l’execució d’actes que constitueixin manifesta-
ment 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 
situacions de risc o emergència, el departament com-
petent, 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 justificada. 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’esca-
la i categoria i, en especial, la condició física i psíquica 
adequada per a incorporar-se al servei en plenes facul-
tats i el permís de conducció de vehicles en la catego-
ria requerida 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 man-
teniment de les condicions necessàries per al desenvo-
lupament de les funcions que tenen encomanades.

e) Dur l’uniforme reglamentari i els equips de protec-
ció 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 qualifica-
ció i assistir a les activitats formatives teòrico-pràcti-
ques i d’ensinistrament que s’organitzin a fi de garantir 
una prestació eficaç i eficient del servei. A tal efecte 
i, a banda de l’oferta de formació continuada imparti-
da des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
es consideren 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 progra-
mades seran obligatòries, en les condicions que es fixi 
per raó del servei.

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 ma-
tèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

Article 39. Incompatibilitats

Les persones funcionàries del Cos de Bombers de la 
Generalitat els hi és d’aplicació el règim d’incompa-
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tibilitats de la funció pública de la Generalitat de Ca-
talunya.

Secció 2. Negociació de les condicions laborals

Article 40. Drets i llibertats sindicals

Les persones funcionàries membres del Cos de Bom-
bers de la Generalitat gaudeixen dels drets i llibertats 
sindicals 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 perso-
nes 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 ne-
gociarà, prèvia a la presentació al Govern, les condi-
cions laborals i retributives del Cos de Bombers de la 
Generalitat.

3. Reglamentàriament s’establirà la seva composició, 
el sistema d’elecció, determinació de la representativi-
tat 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 funcionà-
ries membres del Cos de Bombers i, amb aquesta fi-
nalitat, ha de procurar l’adaptació dels principis que 
inspiren la legislació de prevenció de riscos laborals, 
amb les salvetats previstes a la pròpia normativa, a les 
peculiaritats organitzatives i a les especials caracte-
rístiques de les funcions encomanades al cos de bom-
bers. D’acord amb aquest principi, la normativa gene-
ral de prevenció de riscos 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 princi-
pis orientadors de la política de personal del Govern, 
s’integrarà en el conjunt de les activitats i decisions 
pròpies del departament competent en matèria de pre-
venció, extinció d’incendis i salvaments, tant en els 
processos tècnics, com en l’organització del treball i 
en les condicions en que aquest es faci, incloent-hi tots 

els nivells de l’organització i estructurant l’acció pre-
ventiva de manera descentralitzada.

Article 43. Reconeixement mèdic

1. Les persones funcionàries membres del Cos de 
Bombers s’hauran de sotmetre obligatòriament a un 
reconeixement mèdic cada dos anys i, si escau a les 
proves psicològiques i físiques que reglamentàriament 
es determinin. Aquest reconeixement mèdic obligatori 
també haurà de realitzar-se quan la persona funcionà-
ria del Cos de Bombers romanguí un llarg període de 
temps en incapacitat 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 psíqui-
ques, la intoxicació etílica o el consum de drogues tò-
xiques o substàncies similars, sempre que resultin ne-
cessàries i raonables, pel fet de derivar-se d’aquestes 
conductes conseqüències per al servei o seguretat de 
les persones.

3. Si dels reconeixements o proves establerts es detec-
ten deficiències físiques o psíquiques amb minva de 
les capacitats professionals que puguin comprometre 
el servei o posar en risc la integritat de les persones es 
podrà procedir a l’obertura del corresponent, si escau, 
expedient disciplinari o al passi a la situació de sego-
na 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 pa-
ritari i col·legiat de participació destinat a la consulta 
regular i periòdica de les actuacions de l’Administra-
ció en matèria de prevenció de riscos dins l’àmbit or-
ganitzatiu del Cos de Bombers, les funcions i compo-
sició 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 for-
men part de les escales superior, executiva, tècnica i 
bàsica del Cos de Bombers gaudeixin en tot moment 
de les aptituds adequades per complir les funcions que 
tenen encomanades i per tal de garantir una adequada 
prestació del servei, aquestes, quan, segons dictamen 
mèdic, tinguin disminuïda llur capacitat per a complir 

Fascicle segon
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el servei ordinari, poden ésser rellevades de les funci-
ons operatives i passar a la situació administrativa de 
segona activitat, excepte en el supòsit que del dictamen 
mèdic es desprenguin situacions d’incapacitat perma-
nent total, absoluta o gran invalidesa, cas en el qual 
s’ha de trametre l’informe 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 
Bombers en situació administrativa de segona activitat 
han de desenvolupar-la dins el mateix Cos a què per-
tanyen, exercint, per regla general, altres funcions més 
adequades 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 administrativa de segona activitat o bé a la 
categoria d’auxiliar operatiu de l’escala de Suport del 
Cos de Bombers de la Generalitat, i, si això no fos pos-
sible, passaran a prestar els seus serveis a d’altres llocs 
de l’Administració de la Generalitat, adequat al seu ni-
vell de titulació, coneixements i disminució i procu-
rant la màxima proximitat 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 pas-
sen 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 suscep-
tibles de ser ocupats en segona activitat.

Article 47. Durada de la segona activitat

Les persones funcionàries membres del Cos de Bom-
bers que els hi hagi estat declarada la situació admi-
nistrativa de segona activitat romandran en aquesta si-
tuació fins a la seva jubilació o fins que passin a una 
altre situació administrativa que no pot ser la del ser-
vei 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 
Bombers en situació administrativa de segona activi-
tat perceben 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 comple-
mentàries del lloc treball que passen a ocupar.

2. En els supòsits que, en el moment de passar a la si-
tuació administrativa de segona activitat, les retribuci-
ons totals siguin inferiors a les que cobrava anterior-
ment en el darrer lloc ocupat, la persona funcionària 
ha de percebre un complement personal i transitori 
que iguali les retribucions percebudes anteriorment.

3. Per al cas que els llocs de treball o noves places ads-
crites en aquesta condició els hi corresponguin unes 
remuneracions que suposin una base de cotització in-
ferior a la mitjana de les bases de cotització anterior a 
la declaració de situació administrativa de segona ac-
tivitat, d’acord amb el que disposi la normativa vigent 
en matèria de seguretat 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 esta-
blerts, amb la finalitat de complementar les cotitzaci-
ons derivades de les remuneracions percebudes amb 
posterioritat a la declaració de situació administrativa 
de segona activitat.

4. El període de temps que es roman en la situació 
administrativa de segona activitat és computable als 
efectes de perfeccionament dels triennis i drets pas-
sius, 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 
sorteig 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 pa-
rer de la persona facultativa que en discrepi, a l’òrgan 
competent per tal que adopti la resolució pertinent 
contra la qual es poden interposar els recursos que de-
termina 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 
Generalitat de Catalunya que els hi sigui reconeguda 
una incapacitat permanent total, si les seves condici-
ons físiques i psíquiques ho permeten, podran ser ads-
crits a llocs de treball de la categoria de personal auxi-
liar 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 Ge-
neralitat, adequats al seu nivell de titulació, coneixe-
ments i disminució i procurant la màxima proximitat 
amb el seu lloc de treball anterior del reconeixement 
d’incapacitat permanent total.
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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 con-
ceptes salarials més la prestació no superin el cent per 
cent del total de les retribucions previstes amb anteri-
oritat 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’es-
tableix en aquest Capítol, per les disposicions que el 
desenvolupin 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 
Catalunya, sens perjudici de les responsabilitats civils 
o penals 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 Constitu-
ció 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 deso-
bediència a les ordres o instruccions donades pels co-
mandaments superiors, llevat que aquestes constituei-
xin una infracció manifesta de l’ordenament jurídic.

e) La pèrdua o mal ús dels mitjans reglamentaris.

f) La divulgació o utilització indeguda d’informació 
derivada de l’exercici professional dins el Cos de Bom-
bers.

g) La manca de rendiment manifesta, reiterada i no 
justificada així com el desinterès en el compliment 
dels deures, 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 guàr-
dia o bé la prestació del servei sota els seus efectes així 
com la negativa a les comprovacions tècniques perti-
nents per detectar-ne la seva presència.

j) La sostracció de material o equipament del servei.

k) La falsificació, sostracció o destrucció de docu-
ments del servei sota custòdia seva o de qualsevol altre 
persona membre del Cos de Bombers.

l) El maltractament greu a la ciutadania o altres perso-
nes 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 ne-
cessàries 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.

o) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la pres-
tació 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 digni-
tat dels funcionaris, contra la imatge dels serveis de 
prevenció, 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 
falta molt greu, així com no prestar el servei al·legant 
malaltia o simulant-ne la gravetat.

h) Realitzar altres funcions incompatibles amb el càr-
rec.

i) L’incompliment del deure de reserva professional pel 
que fa als assumptes coneguts per raó del càrrec o relaci-
onats amb el servei, quan no constitueixi falta molt greu.



21 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 9

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 64

j) El consum de begudes alcohòliques així com el con-
sum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques que tot i haver estat ingerides fora de 
servei tinguin repercussions negatives per al servei i 
les guàrdies així com el fet de negar-se a les compro-
vacions tècniques pertinents per detectar-ne la presèn-
cia.

k) El fet de negar-se a realitzar les proves mèdiques 
obligatòries 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 
sistema d’intervenció en sinistres i a la protecció indi-
vidual en les intervencions.

o) L’ús de l’uniforme o equipament del servei en situa-
cions alienes a la prestació del mateix.

4. Són faltes lleus: 

a) La incorrecció o desconsideració respecte als supe-
riors, els companys, els subordinats o els ciutadans.

b) El retard, la negligència o el descuit en el compli-
ment de les funcions o ordres rebudes.

c) L’incompliment de les normes d’uniformitat o la 
manca 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’incompatibilitats.

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 bàsi-
ques, 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 pràc-
tiques.

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 
pèrdua 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 promo-
ció 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, acumulati-
vament o alternativament, amb alguna de les mesures 
següents: 

a) L’amonestació per escrit.

b) La deducció proporcional de les retribucions, no-
més en els casos d’incompliment de forma parcial de 
la jornada i de falta de puntualitat.

c) La suspensió de funcions d’un dia a 30 dies amb 
pèrdua de les retribucions corresponents.

Article 55. Graduació de les sancions

La mesura sancionadora ha de ser determinada i si es-
cau graduada d’acord amb els principis de proporcio-
nalitat 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 ciuta-
danes.

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’expedient. En cas de sanció per falta lleu o greu, 
aquest reconeixement 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 
expedient, que ha de regir pels principis de celeritat i 
sumarietat, amb garantia plena del dret de defensa dels 



21 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 9

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 65

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 Go-
vern de la Generalitat regularà reglamentàriament 
el procediment disciplinari, inclòs un procediment 
abreujat per a les faltes lleus.

3. La incoació dels expedients disciplinaris i la impo-
sició de sancions per faltes lleus i greus correspon a la 
persona titular de la direcció general competent en ma-
tèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, ai-
xí com la incoació de les faltes molt greus. La imposició 
de sancions 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 acor-
dar, com a mesures cautelars, la suspensió provisio-
nal de funcions, el trasllat temporal a un altre lloc de 
treball o el canvi de torn de treball, mesures que po-
den comportar, a més, la prohibició d’ús o la retira-
da 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 grave-
tat dels fets imputats, les circumstàncies concretes de 
cada cas i l’expedient personal.

3. La suspensió provisional s’ha d’acordar per un perí-
ode d’un mes i es por prorrogar per períodes d’un mes 
fins un màxim de sis mesos. Aquest termini es pot am-
pliar pel temps que correspongui en el cas que s’inter-
rompi el procediment sancionador per causa imputa-
ble a la persona 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 màxima 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 retribuci-
ons complementàries que li corresponguin. El temps 
de suspensió provisional s’ha de computar a l’efecte 
del compliment, si escau, de la sanció de suspensió de 
funcions.

5. El temps de trasllat cautelar de la persona expedien-
tada a una altre lloc de treball no pot excedir de la du-
rada 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 pres-
criuen 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 esta-
blerts en aquest article comporta també la cancel·lació 
de les anotacions corresponents en l’expedient perso-
nal.

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 ser-
veis d’una manera altruista dins l’estructura dels ser-
veis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de 
la Generalitat.

2. Els/les bombers/res voluntaris/àries no tenen la 
consideració de personal funcionari ni personal labo-
ral i es regeixen pel que s’estableix en aquesta Llei i el 
reglament 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 
entitats que tinguin entre el seu personal empleat bom-
bers/res voluntaris/àries així com les persones treba-
lladores en règim d’autònom, per tal de minimitzar les 
despeses de cotització a la Seguretat Social com a con-
seqüència del temps dedicat a les activitats pròpies de 
bomber voluntari, en coincidència amb la jornada la-
boral pròpia del treballador, d’acord amb el marc legal 
d’aplicació i sens perjudici de les competències con-
currents en la matèria amb la resta de departaments de 
la Generalitat.

2. Així mateix, aquest model de relació podrà preveu-
re beneficis per aquestes empreses i entitats, en l’àmbit 
de les pòlisses d’assegurances que cobreixin les inter-
vencions de bombers

Article 61. Organització

1. Els/les bombers/res voluntaris/àries de la Generali-
tat estaran sota la organització del departament com-
petent 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 
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a efectes operatius, d’acord amb el que s’estableix 
en aquesta Llei i en el reglament 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’emergències o a les subdireccions generals relacio-
nades amb el Cos de bombers, d’acord amb l’organit-
zació territorial pròpia dels serveis de prevenció, ex-
tinció 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, ex-
tinció d’incendis i salvaments

Article 62. Accés i selecció

1. L’accés a qualsevol de les seccions de bombers/res 
voluntaris/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 
eliminatòries que garanteixen la condició física i mè-
dica de l’aspirant, i de la realització d’un curs especí-
fic que s’imparteix per l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya, seguint els criteris establers pel depar-
tament 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 de-
terminin i sempre i quan es gaudeixi de l’equipament 
adequat.

3. Mentre es realitzi el curs selectiu, la persona inte-
ressada serà nomenada com aspirant a bomber/a vo-
luntari/ària. Finalitzat i superat el curs de selecció es 
procedirà al nomenament de bomber/a de la secció ac-
tiva.

Article 63. Drets

Els drets que ostenten els/les bombers/res voluntaris/
àries són els següents: 

a) Gaudir d’una assegurança en les mateixes condici-
ons que les persones membres del Cos de Bombers de 
la Generalitat, que cobreixi els accidents que es pu-
guin produir en acte de servei.

b) Rebre una compensació econòmica que s’establirà 
mitjançant Ordre de la persona titular del departament 
competent en matèria de prevenció, extinció d’incen-
dis i salvaments.

c) La defensa jurídica necessària en les causes instru-
ïdes com a conseqüència de les actuacions realitzades 
en el desenvolupament de la seva activitat.

d) Ser distingits i recompensats econòmicament du-
rant el període en el que realitzin serveis de bombers o 
a la finalització d’aquesta activitat, d’acord amb els su-
pòsits o circumstàncies determinades per reglament.

e) Rebre la formació teòrica i pràctica necessària per 
desenvolupar 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 te-
nen 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 ser-
vei.

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 
pertany quan es produeixi un sinistre així com atendre 
els serveis de rereguarda 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 ade-
quades per a ser bomber/a voluntari/ria. Per tal d’acre-
ditar aquesta situació serà obligatori sotmetre’s cada 
quatre anys el reconeixement mèdic establert pel de-
partament 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 he-
reus, rebran la mateixa contraprestació de l’asseguran-
ça que les persones membres del Cos de Bombers de 
l’Escala Bàsica, així com una indemnització periòdica 
compensatòria de la disminució d’ingressos derivada 
de la prestació del servei que es resoldrà per la per-
sona titular del departament competent en matèria de 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments en base als 
efectes de l’accident.
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2. Les despeses de l’assistència mèdica i farmacèuti-
ca ocasionades amb motiu d’un accident en la presta-
ció del servei seran a càrrec de la Generalitat sempre i 
quan l’interessat 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 bom-
bers voluntaris/ràies. Aquest òrgan quedarà adscrit a 
la Direcció General competent en matèria de preven-
ció, extinció d’incendis i salvaments i té com a funció 
bàsica l’anàlisi, estudi i proposta d’accions adreçades 
als bombers i bombers voluntaris/es.

La seva composició i normes de funcionament es de-
senvoluparan 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 infraes-
tructures és el personal corresponent a les empreses 
i infraestructures que tenen assignades les funcions 
d’autoprotecció i emergència en l’àmbit d’aquestes.

Article 68. Condicions dels serveis

Correspon al departament competent en matèria de 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments la determi-
nació 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, Se-
gona i Tercera Intervenció: 

a) Són Equips de Primera Intervenció aquells que es-
tan formats per persones treballadores que han rebut 
formació per participar en la identificació i comuni-
cació de les emergències i per participar activament 
en l’evacuació i suport a les persones que es troben a 
l’interior dels edificis.

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 reso-
lució d’emergències en l’interior d’empreses i infraes-
tructures.

c) Són Equips de Tercera Intervenció aquells que han 
de ser desplegats per aquelles empreses i infraestruc-
tures que la normativa determini. L’objecte de la seva 

contractació és la preparació i l’entrenament per resol-
dre 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’equipa-
ració entre els anteriors bombers d’empresa i els ser-
veis 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 empre-
sa o infraestructura requereixi la intervenció del cos 
de bombers, els serveis d’autoprotecció de les empre-
ses i infraestructures actuaran en l’exercici de les se-
ves funcions pròpies sota la coordinació i direcció del 
mateix cos.

Article 70. Empreses obligades 

Mitjançant Ordre de la persona titular del departament 
competent en matèria de prevenció, extinció d’incen-
dis i salvaments es determinarà quines empreses i in-
fraestructures hauran de comptar amb cadascun dels 
equips.

Article 71. Formació

La formació a les persones que formen parts dels 
equips, s’impartirà per l’Institut de Seguretat de Pú-
blica de Catalunya d’acord amb els criteris establerts 
pel departament competent en matèria de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments, així com serà el de-
partament 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 sal-
vaments de la Generalitat poden comptar per a llur fi-
nançament amb els recursos següents: 

a) Dotacions amb càrrec als pressupostos de la Gene-
ralitat.

b) Aportacions voluntàries de les diputacions provin-
cials de Catalunya.

c) Aportacions obligatòries de les diputacions provin-
cials 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 
privat que els pugui correspondre.

g) Els rendiments del preus públics.
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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 com-
petències 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 po-
sició de creditor de les aportacions que els governs lo-
cals perceben de l’Administració General de l’Estat en 
aquest concepte.

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 preven-
ció i extinció d’incendis i de salvaments i de les infra-
estructures i equipaments associats, en endavant, con-
tribució, 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 tri-
butària, que tenen caràcter supletori.

Article 74. Modificació

Les lleis de pressupostos de la Generalitat poden mo-
dificar els elements quantificadors a què es refereix 
l’article 79.

Article 75. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la contribució l’obten-
ció pel subjecte passiu d’un benefici especial com a 
conseqüència de l’establiment, substitució, ampliació i 
millora i del servei de prevenció i extinció d’incendis i 
de salvaments i les infraestructures i equipaments as-
sociats 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 ser-
veis.

Article 77. Subjectes passius

Són subjectes passius de la contribució les entitats as-
seguradores que tenen contractades pòlisses incloses 
en els rams establerts per l’apartat 3 de l’article 79 que 
es refereixen a béns o activitats situades en el territo-
ri de Catalunya, 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 tre-
balls 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.

d) El valor dels terrenys que hagin d’ocupar perma-
nentment 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 
millora de tot tipus de material propi per a la preven-
ció 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 me-
ra previsió. 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 establerts 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 esta-
blerts per l’apartat 3, meritades i efectivament cobra-
des en l’exercici anterior al que es liquida per llur acti-
vitat en el territori de Catalunya, entesa en els termes 
de l’article 76.

3. Els rams d’assegurances a què fa referència l’apar-
tat 2, de conformitat amb la classificació feta per l’òr-
gan de l’Administració de l’Estat competent en matèria 
d’assegurances, 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 me-
ritades i efectivament cobrades en l’exercici anterior, 
en els rams assenyalats, els percentatges que s’indi-
quen per a cadascun d’aquests rams en l’apartat 3.

5. La quota individual es fixa en el 5% de la base 
individual calculada d’acord amb l’apartat 4, sens 
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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 com-
pensar amb una reducció o un increment proporcio-
nal 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’òrgan competent de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya ha de fixar el percentatge de reduc-
ció o d’increment que s’ha d’aplicar al percentatge ini-
cial 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 facultat de comprovació de l’Administració tribu-
tària. Així mateix, i en el cas que concorrin les cau-
ses legalment 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 de-
sembre, general tributària, i la normativa de desplega-
ment 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 
millora dels serveis de prevenció i extinció d’incendis 
i de salvaments.

2. Els períodes i les formes d’ingrés de la contribu-
ció en període voluntari s’han de determinar per re-
glament.

Article 81. Competència i convenis

1. Correspon a l’Agència Tributària de Catalunya la 
gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció de la 
contribució.

2. La representació autoritzada de les entitats assegu-
radores pot sol·licitar a l’Agència Tributària de Catalu-
nya que estableixi convenis exclusivament per a recap-
tar 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 Cata-
lunya en els casos següents: 

a) Accidents de trànsit

b) Rescat i salvament de persones en els casos se-
güents: 

Primer. Si té lloc en zones assenyalades com a peri-
lloses

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, habitat-
ges, indústries o magatzems, incendis de vegetació fo-
restal, 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 negli-
gència

e) Intervencions en elements interiors o exteriors d’im-
mobles, incloent-hi el sanejament de façanes, rètols 
publicitaris, alarmes, etc., quan aquesta intervenció si-
gui a causa d’una construcció o manteniment deficient

f) Inundacions ocasionades per obstrucció de desguas-
sos, acumulació de brutícia, dipòsits en mal estat i ca-
sos similars, sempre que s’apreciï negligència en el 
manteniment 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 muni-
cipals, llevat de les que organitzen les entitats sense 
afany de lucre i les administracions públiques si no 
cobren entrada per assistir-hi i si no es financen amb 
drets de retransmissió 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 
calamitat pública

Article 84. Exempcions

Són exempts del pagament de la taxa les administraci-
ons municipals. Així mateix, en són exemptes la pres-
tació 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 determinats
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Article 85. Subjectes passius

Són subjectes passius contribuents de la taxa les per-
sones físiques o jurídiques i les entitats a les quals fa 
referència 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 be-
neficiari 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 tèc-
nics de l’autoritat de trànsit. Si als esmentats informes 
tècnics no s’especifiqués culpable, es consideraran 
subjectes passius els conductors dels vehicles impli-
cats en l’accident o, si escau, els propietaris, indepen-
dentment 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 ne-
gligència, el subjecte passiu serà el responsable de la 
substància vessada

d) En cas d’intervenció en elements interiors o exteri-
ors d’immobles, el subjecte passiu serà el propietari de 
l’immoble d’acord amb la informació de les autoritats 
competents

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 en-
titats o societats asseguradores quan aquest hi tingui 
contractada una pòlissa de risc que cobreixi els supò-
sits tipificats com a fet imposable.

Als efectes de l’obligació de suportar la taxa, quan 
concorren diferents beneficiaris, s’ha d’imputar pro-
porcionalment als efectius emprats en les tasques en el 
benefici de cada persona. Si no es poden individualit-
zar, la taxa s’ha d’imputar a parts iguals.

Article 86. Acreditació

La taxa s’acredita en el moment de sortida de la dota-
ció corresponent. S’ha de considerar que aquest mo-
ment, 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 res-
ponsable de bombers 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 quota corresponent segons els im-
ports 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 par-
tir de la sol·licitud de vigilància i protecció. En aquest 

últim cas, es podrà exigir la liquidació de la taxa amb 
anterioritat 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 po-
drà modificar les anteriors.

Per fraccions d’hora, s’aplicaran les tarifes de forma 
proporcional.

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 Bar-
celona, d’acord amb la legislació reguladora del seu 
règim especial, i sens perjudici del caràcter supleto-
ri 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, pres-
ta en la resta del territori de Catalunya, sens perju-
dici dels mecanismes de col·laboració que es puguin 
establir mitjançant els convenis de col·laboració que a 
aquest efecte es subscriguin.

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 coopera-
ció amb el Cos de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, 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 de-
partament competent en la matèria diferents de la per-
sona titular del departament esmentat.
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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 Catalunya.

Sisena. Jubilació forçosa

La jubilació forçosa de les persones funcionàries del 
Cos de Bombers de la Generalitat es produeix als sei-
xanta-cinc anys, sempre i quan aquesta compleixi els 
requisits necessaris establerts en la normativa de la 
Seguretat Social 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 efec-
tes, 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 ac-
tivitat abans de l’entrada en vigor d’aquesta i que per-
cebin una prestació 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, tam-
bé podran participar, en el torn de promoció interna, 
les persones membres del Cos de Bombers que, sense 
estar en possessió de la titulació exigida per al seu in-
grés, disposin de la titulació del grup immediatament 
inferior 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 convo-
catòria 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 extinguit per aquesta Llei, disposaran de tres 
convocatòries per superar el procés específic d’accés 
al Grup C. En cas que no disposin de la titulació re-
querida i, si compleix la resta de requisits establerts 

per aquesta 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 anterior-
ment establert, no han pogut presentar-se a convocatò-
ries anteriors d’accés i desitgin accedir a la nova cate-
goria de bomber/a del Grup C podran presentar-se, en 
un termini 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 acce-
dir a la categoria de caporal de l’Escala tècnica hauran 
de superar la formació que es fixi en la corresponent 
convocatòria 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 tor-
nar-se a presentar dues vegades consecutives d’acord 
amb el sistema previst 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 sal-
vaments de Catalunya.

Queden derogades totes aquelles disposicions aprova-
des amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei 
que la contravinguin.

Disposicions finals

Primera

Es faculta al Govern de la Generalitat per a aprovar els 
Decrets necessaris per al desenvolupament d’aquesta 
Llei.
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Segona

Es faculta a la persona titular del departament com-
petent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i 
salvaments per dictar totes les Ordres en desenvolu-
pament d’aquells extrems que aquesta Llei li atorga la 
potestat reglamentària.

Tercera

Els preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Quarta

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

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Diputada GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Proposició de llei de la biodiversitat i el pa-
trimoni natural
Tram. 202-00006/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 100.b del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei de la biodi-
versitat i el patrimoni natural acompanyada de la do-
cumentació següent: 

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

– L’exposició de motius 

– El text articulat 

Memòria justificativa

La conservació del patrimoni natural i la diversitat bi-
ològica 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, espiri-

tuals, científics, estètics i de recursos econòmics. Mal-
auradament els accelerats canvis socials i econòmics, 
determinats usos del sòl, les activitats intensives agrí-
coles, ramaderes i industrials de les últimes dècades 
estan provocant un esgotament dels recursos naturals i 
la desaparició, en molts casos irreversible, d’hàbitats, i 
d’espècies de fauna i flora.

D’aquest balanç s’ha fet ressò la comunitat internacio-
nal, 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 
compromisos del Consell d’Europa de Göteborg, Suè-
cia, 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’octubre de 2008. I més recentment els acords de la 
Conferència de Nagoya, Japó de l’any 2010.

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

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 provo-
cada per la dispersió i proliferació normativa, en for-
ma de recomanacions, decisions, programes, tractats 
internacionals, 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, afron-
tar els efectes adversos provocats pel canvi climàtic, i 
donar compliment als principis del desenvolupament 
sostenible en les polítiques i programes públics, objec-
tius que formen part dels reptes del desenvolupament 
del mil·leni.

Exposició de motius

La conservació de la biodiversitat i el patrimoni natu-
ral 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, ci-
entífics, 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 
desaparició, en molts casos irreversible, d’hàbitats, i 
d’espècies de fauna i flora.

D’aquest balanç s’ha fet ressò la comunitat internacio-
nal, que ha adoptat el compromís de reduir significa-
tivament la pèrdua de biodiversitat. Avaluacions com 
la dels ecosistemes del Mil·lenni, de 2005, sobre les 
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conseqüències dels canvis ecosistèmics sobre el ben-
estar humà a escala mundial; la Llista vermella de les 
espècies amenaçades, 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 Eu-
ropea, aporten dades contrastades sobre l’estat de con-
servació de la biodiversitat a escala mundial i sobre les 
repercussions previsibles de no aturar-ne el deteriora-
ment. Estudis com aquests han provocat una respos-
ta clara, a escala internacional, en el sentit d’adoptar 
mesures de protecció: entre els instruments més des-
tacats 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 compro-
mís que les parts signatàries del Conveni van adquirir 
l’any 2002, durant la Cimera de les Nacions Unides 
sobre Desenvolupament Sostenible, a Johannesburg 
per aconseguir, l’any 2010, una reducció significativa 
de la pèrdua de biodiversitat a escala global, regional 
i local, per contribuir a minvar la pobresa i beneficiar 
totes les formes de vida de la Terra. A la conferència 
internacional organitzada per la presidència irlandesa 
de la Unió Europea, que va tenir lloc a Malahide, Ir-
landa, el 2004, es va fer pública la iniciativa Compte 
enrere 2010, auspiciada per la UICN, per ajudar els go-
verns d’arreu del món a apropar-se cap aquest objec-
tiu. A Europa la iniciativa compta amb més de 170 so-
cis-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 pro-
posta d’indicadors per mesurar progrés cap a aquest 
objectiu, que es van actualitzant periòdicament. En-
tre les mesures 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 relatives a la conservació de la bio-
diversitat, 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 novembre, relativa a la conser-
vació dels ocells silvestres i la Directiva 92/43/CEE, 
de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i flora silvestres (Directiva d’hà-
bitats), que crea la xarxa ecològica «Natura 2000». 
D’altra banda, amb la Comunicació de la Comissió de 
les Comunitats Europees, Aturar la pèrdua de biodi-
versitat abans del 2010 i més enllà d’aquesta data. Sos-
tenir 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. Sent la més re-
cent l’Estratègia europea de biodiversitat de l’any 2011

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 
vigor el 15 de desembre de 2007 i estableix el règim 
jurídic bàsic de conservació, ús sostenible, millora i 
restauració del patrimoni natural i de la biodiversitat 
a l’Estat espanyol, com a part del deure de conservar 
i del dret de gaudir d’un medi ambient adequat per al 
desenvolupament de les persones. També a nivell esta-
tal l’any 2011 s’ha aprovat «l’Estratègia espanyola per 
la conservació de la biodiversitat».

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 
biològica i el patrimoni natural (ICHN, 1999), o els 
seguiments periòdics d’indicadors vinculats determi-
nats grups biològics (ocells, lepidòpters) constitueixen 
els antecedents més destacables quant a diagnosi de la 
situació. 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 hà-
bitats de d’Europa i del nord d’Espanya, un fet poc ha-
bitual en països de dimensions similars, i a més tan 
humanitzats com el nostre. Hi ha més de 3.500 espè-
cies autòctones de plantes superiors, un nombre d’en-
demises molt alt, més de 10.000 tàxons d’invertebrats 
identificats i 94 hàbitats d’interès comunitari (un 47% 
dels que hi ha a tot Europa), 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 pres-
ta: de suport (formació i retenció de sòls i nutrients, 
per exemple), regulació (del clima, del cicle hidrològic, 
del transport de sediment...), proveïment (d’aliments, 
teixits, fibres,...) i socioculturals (de lleure, turisme....). 
La urbanització difusa del territori, la fragmentació 
dels hàbitats, la intensificació i l’abandonament agrí-
cola o la introducció d’espècies exòtiques són, entre 
altres, alguns dels principals factors de canvi i d’ame-
naça per a la conservació del patrimoni natural i la 
biodiversitat als quals cal fer front per complir el com-
promís adquirit d’aturar la pèrdua de biodiversitat. Re-
conèixer els beneficis dels serveis ecosistèmics sobre 
el benestar de les persones, i fer-hi un tractament fis-
cal, és una via efectiva de contribuir a frenar el deteri-
orament de la biodiversitat.

II

En desplegament del marc competencial de l’anteri-
or Estatut d’autonomia de Catalunya, de 1979, es van 
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aprovar un conjunt de disposicions que han configurat 
un ordenament en matèria de conservació del patrimo-
ni natural propi de Catalunya. Inicialment es va apro-
var la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, 
que va representar una gran novetat en l’àmbit de la 
conservació de la natura no només a Catalunya, sinó 
també a l’Estat espanyol. Va permetre ordenar molts 
aspectes relacionats amb la conservació del nostre 
patrimoni natural, particularment pel que fa a l’esta-
bliment d’un sistema d’àrees protegides, a través de 
l’aprovació del Pla d’Espais d’Interès Natural (Decret 
328/1992).

Aquesta previsió posteriorment es va completar amb 
normes de protecció dels animals, actualment regula-
da 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 científiques, la llei de intervenció integral de 
l’administració ambiental, l’avaluació d’impacte ambi-
ental i l’avaluació ambiental estratègica de plans i pro-
grames, o la regulació de l’accés motoritzat al medi 
natural.

Així mateix, al llarg d’aquests anys s’han aprovat al-
tres normes que, sense regular pròpiament la conser-
vació del patrimoni natural, contenen disposicions que 
hi incideixen de forma directa o indirecta. És el cas de 
la Llei de política territorial o la Llei d’urbanisme, la 
qual proclama el principi de desenvolupament urba-
nístic sostenible i preveu la protecció de determinats 
espais a través de plans urbanístics especials per a la 
protecció i el millorament dels espais agrícoles i fores-
tals, dels espais fluvials i, en general, del medi natural 
i del paisatge. I és també 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 biodi-
versitat i la sostenibilitat.

Els motius que aconsellen l’elaboració d’una llei a 
Catalunya per a la conservació de la biodiversitat i el 
patrimoni natural són principalment desenvolupar la 
normativa bàsica estatal establerta per la Llei 42/2007, 
de la biodiversitat i el patrimoni natural, fent ús de 
les competències que atorguen la Constitució i l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya; així com incorporar, 
actualitzar i adaptar a la legislació catalana els com-
promisos internacionals assumits des de l’entrada en 
vigor de la Llei 12/1985 i de la primera llei de pro-
tecció 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 convenis 
internacionals i, de l’altra, que els poders públics dis-
posin 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 institu-
cionals, cal tenir present que a Catalunya els agents 
socials, la comunitat científica i els ens gestors del 
patrimoni natural s’enfronten a una gran inseguretat 
jurídica provocada per la dispersió i proliferació nor-
matives, en forma de recomanacions, decisions, pro-
grames, tractats internacionals, i normes estatals i 
europees. Aquest fet dificulta no només el mer conei-
xement de la normativa aplicable, sinó disposar d’ins-
truments eficaços per tal d’evitar la progressiva pèrdua 
de biodiversitat, afrontar els efectes adversos provo-
cats pel canvi climàtic, i donar compliment als princi-
pis del desenvolupament sostenible en les polítiques i 
programes públics, objectius que formen part dels rep-
tes del desenvolupament del mil·lenni.

III

Tenint en compte l’experiència acumulada en aquests 
anys, i reconeixent la funció social de la conservació 
de la biodiversitat i el patrimoni natural, aquesta Llei 
pretén donar resposta a les noves necessitats econò-
miques, socials i ambientals, des de la perspectiva de 
la conservació del medi natural. En termes generals 
la Llei es caracteritza perquè reforça els instruments 
de planificació, gestió i seguiment del patrimoni na-
tural; integra la conservació del patrimoni natural en 
les diferents polítiques sectorials; reconeix la respon-
sabilitat de la societat catalana en la conservació del 
patrimoni natural a escala global. Sobre aquest punt, 
remarcar que la llei permet millorar el nivell de conei-
xement, d’informació i conscienciació de la població 
en relació amb els valors del patrimoni natural. Aquest 
fet permetrà que es puguin articular mecanismes que 
tinguin com a objectiu minimitzar l’impacte de la so-
cietat catalana sobre la biodiversitat global. També 
caldrà treballar, a través dels mecanismes de coopera-
ció i d’altres, perquè la inversió catalana en l’exterior 
es faci minimitzant l’impacte que aquestes inversions 
generin sobre el patrimoni natural dels països destí. 
La llei també estableix instruments per impulsar la re-
cerca relacionada amb la conservació i l’ús sostenible 
del patrimoni natural; fomenta la participació indivi-
dual i col·lectiva en els diferents nivells de presa de de-
cisions; fomenta la coresponsabilitat entre les diferents 
administracions públiques, els agents socials i el púbic 
en general; reforça les eines per efectuar el seguiment 
i l’avaluació dels diferents components del patrimoni 
natural; dota de major coherència el sistema d’espais 
naturals protegits de Catalunya; incorpora elements 
per permetre la permeabilitat i connectivitat ecolò-
gica; adequa les estructures administratives i els ins-
truments legislatius per respondre als nous objectius 
de conservació i ús sostenible del patrimoni natural, 
amb especial esment a la biodiversitat i la geodiversi-
tat; preveu l’avaluació de les polítiques públiques que 
afecten la conservació del patrimoni natural, recull un 



21 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 9

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 75

tractament fiscal beneficiós per a les accions de con-
servació i adequa el règim de compliment dels objec-
tius 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’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya desenvolupa la com-
petència en matèria de medi ambient, respectant les 
competències estatals en matèries que són connexes, 
com ara el dret de propietat, el procediment adminis-
tratiu comú o la responsabilitat mediambiental.

V

Aquesta Llei s’estructura en nou títols, sis disposicions 
addicionals, set disposicions transitòries, dues disposi-
cions derogatòries i tretze disposicions finals.

El títol primer conté les disposicions generals i esta-
bleix l’objecte, l’àmbit territorial d’aplicació, els objec-
tius, els principis rectors, la funció social de la con-
servació 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 compren-
sió de la disposició. A més, en virtut del principi de 
prevalença de la conservació del patrimoni natural so-
bre el l’ordenació territorial i urbanística, s’indica que 
tots els instruments de planificació territorial i urba-
nístics existents han d’adaptar les seves previsions als 
instruments de planificació que s’aprovin per a la con-
servació dels espais naturals protegits, dels hàbitats o 
de les espècies

El títol segon regula els instruments per a la planifi-
cació de la conservació del patrimoni natural: l’Estra-
tègia per a la conservació del patrimoni natural i els 
plans d’ordenació dels recursos naturals. L’Estratègia 
es configura com l’instrument que ha d’establir les ba-
ses de coneixement necessàries per orientar i coordi-
nar 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 departaments competents en ma-
tèries sectorials incidents sobre el medi natural elabo-
rin plans sectorials, amb l’objectiu la corregir els fac-
tors 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’ins-
trument específic per a l’ordenació i la gestió del patri-
moni natural o d’algun dels seus elements en un àmbit 
territorial determinat, a més també poden territoria-
litzar els objectius establerts a l’Estratègia. Els PORN 
ja estaven 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 legislació catalana suposa un novetat. Se’n regula 
el contingut, 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 es-
pais 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’estableix que la resolu-
ció 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 ca-
ràcter general per a la conservació del patrimoni natu-
ral. 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 re-
gular 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 marí-
tima i litoral, forestals, hidrològiques, mineres i ener-
gètiques, territorials, urbanístiques i d’infraestruc-
tures, de turisme i lleure, i també mediambientals. 
S’estableixen pautes i mandats específics que aquestes 
polítiques esmentades han d’adoptar per assolir els ob-
jectius fixats a la Llei.

El capítol 2 estableix que les polítiques públiques han 
de garantir la permeabilitat ecològica del conjunt del 
territori i evitar la fragmentació dels hàbitats i els sis-
temes naturals. Amb aquesta finalitat es crea el Pla de 
connectivitat ecològica, que té caràcter de pla territo-
rial sectorial, amb l’objecte d’identificar els àmbits ter-
ritorials d’importància per a la connectivitat ecològica 
i l’adopció de determinacions i les mesures necessàri-
es per garantir-la.

El capítol 3 es dedica a la «Responsabilitat exterior 
en la conservació del patrimoni natural», establint un 
seguit de mesures per fomentar la nostra responsabi-
litat en la conservació del patrimoni natural a esca-
la mundial. Aquestes mesures preveuen informar pe-
riòdicament 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 vul-
nerables incloses al Conveni Internacional d’espècies 
amenaçades de fauna i flora silvestres (CITES), extre-
tes de la natura fora del territori de Catalunya; la ne-
cessitat d’incorporar un informe ambiental dels plans 
i projectes a desenvolupar en països tercers relacionats 
amb el suport de l’Administració a la internacionalit-
zació de l’economia catalana i a la inversió exterior,, 
i l’establiment de pautes destinades a la cooperació al 
desenvolupament;.

En el capítol 4 s’estableixen els criteris que s’han de 
seguir en l’adopció de les mesures compensatòries que 
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s’adopten en el marc dels procediments de les avalu-
acions ambientals, que han de permetre, quan sigui 
possible, la recuperació de les poblacions d’espècies, 
dels hàbitats o altres elements del patrimoni natural 
que s’hagin alterat o eliminat, o quan això no fos pos-
sible la restauració en altres indrets, o subsidiàriament 
la possibilitat d’adquisició pública de sectors equiva-
lents als que s’han alterat o eliminat.

El títol IV recull els instruments i les mesures de ca-
ràcter específic per a la conservació del patrimoni na-
tural. Conté 6 capítols, dedicats a la fauna silvestre, 
la diversitat genètica, els hàbitats, el patrimoni geolò-
gic, el sistema d’espais naturals protegits i altres espais 
amb finalitat de conservació.

El capítol 1 d’aquest títol, dedicat a la conservació de 
les espècies i poblacions silvestres, conté sis secci-
ons, la primera de les quals estableix el règim gene-
ral de conservació d’espècies i poblacions silvestres,; 
inclou disposicions relatives al règim de reintroduc-
ció d’aquestes i les prohibicions generals, com la d’in-
troduir espècies al·lòctones, alliberar fauna autòctona 
sense autorització o l’ús de verins o altres productes 
tòxics. Per tal d’incrementar la coordinació i l’eficà-
cia 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 directius que dicti el departa-
ment competent en matèria de medi ambient.

En relació amb les espècies protegides i amenaçades, 
a la secció 2 s’estableixen prohibicions específiques i 
autoritzacions excepcionals per a les espècies incloses 
a la Llista d’espècies protegides. Una de les novetats és 
classificar les espècies més enllà de si estan o no pro-
tegides 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 catalo-
gació 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 Ca-
tàleg d’espècies amenaçades poden tenir una categoria 
inferior a l’establerta en el Catálogo Español de Espe-
cies Amenazdas. S’estableixen plans de recuperació i 
de conservació, per a les espècies amenaçades «en pe-
rill d’extinció» i «vulnerables», respectivament. Com a 
complement s’estableix que les àrees crítiques han de 
ser tingudes en compte en tos els procediments d’ava-
luació ambiental de projectes, plans i programes i en 
la planificació dels espais naturals protegits.

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’aprofita-
ment dels recursos cinegètics i piscícoles sigui com-
patible 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 pro-
movent la regeneració natural dels recursos cinegètics 

i piscícoles. I es fa esment a les arts i els mètodes pro-
hibits.

La secció 5 conté disposicions relatives a la protec-
ció i conservació dels arbres i arbredes monumentals 
amb la creació del Catàleg d’arbres i arbredes monu-
mentals, que inclou l’inventari dels arbres i arbredes 
monumentals d’interès nacional. Actualment són ob-
jecte de protecció els arbres i arbredes monumentals, 
d’interès comarcal i local mitjançant els corresponents 
inventaris. S’estableixen les mesures de protecció i 
gestió dels arbres i arbredes monumentals, i es preveu 
la intervenció del departament competent en matèria 
agrària quan els arbres i arbredes monumentals esti-
guin destinats a producció 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, competint o afectant les espècies autòctones, 
els ecosistemes o les activitats humanes. La Llei d’es-
pais 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 preven-
ció front a les amenaces de les espècies invasores, es 
crea el Catàleg d’espècies exòtiques invasores, que in-
clou les espècies, subespècies o poblacions al·lòctones 
introduïdes amb caràcter invasor i classificades segons 
el nivell d’impacte que puguin produir sobre la biodi-
versitat. Així, en el cas que suposin una amenaça per 
a la conservació de la biodiversitat o per a la salut hu-
mana s’han de classificar com a prioritàries. A més, 
s’estableix que les administracions públiques de Ca-
talunya han de dur a terme un seguiment de les espè-
cies 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 
Programa d’actuació amb directrius de gestió, detec-
ció ràpida i control, mitigació d’impactes i possible 
eradicació.

El capítol 2 es dedica a la conservació de la diver-
sitat genètica de les espècies i subespècies autòcto-
nes presents a Catalunya. Remet a un desplegament 
reglamentari el règim d’autoritzacions a què s’han 
de sotmetre les activitats de recerca, bioprospecció, 
aprofitament biotecnològic o bioquímic sobre mate-
rial genètic o bioquímic de les espècies i subespè-
cies autòctones silvestres a Catalunya; l’obtenció de 
títols de varietats vegetals o animals i la patent de 
tecnologies o productes modificats genèticament; i 
també. l’ús de les varietats d’espècies autòctones de 
plantes que s’utilitzen en jardineria, hidrosembra o 
altres processos de revegetació i que poden conta-
minar els genotips silvestres. S’atribueix al Govern 
la potestat de determinar les conidcions d’accés i ús 
dels recursos genètics. I es crea el Registre de bancs 
de material biològic i genètic, germoplasma, semen 
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i ovòcits o llavors de les espècies autòctones silves-
tres presents a Catalunya. També s’ha d’inventariar 
la disponibilitat d’aquests recursos en centres de re-
cerca, aquaris, nuclis zoològics o jardins botànics. 
S’encarrega al Govern la protecció de les varietats 
cultivades i les races ramaderes originades a Catalu-
nya i l’elaboració de l’Inventari de l’agrobiodiversitat 
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 informa-
ció científica disponible. També preveu la creació del 
Catàleg d’hàbitats amenaçats, als quals s’atorga un rè-
gim de protecció i conservació anàleg al de les espèci-
es amenaçades. La Llei atorga una protecció singular a 
les zones humides, a través del Pla de protecció de les 
zones humides, que té caràcter de pla territorial secto-
rial, 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, re-
gulada en el capítol 4, cal tenir present que la Con-
venció sobre la protecció del patrimoni cultural i 
natural mundial de la UNESCO de 1972 estableix 
que el patrimoni natural està constituït per una part 
biològica i altra geològica. D’aquí emanen totes les 
directrius internacionals i nacionals que reconeixen 
la importància del coneixement i protecció del pa-
trimoni geològic. A l’Estat espanyol i a Catalunya el 
règim de protecció i conservació del patrimoni ge-
ològic s’ha fet a través de diversos instruments: la 
creació de les reserves naturals, on un dels seus ob-
jectius és protegir d’una manera absoluta formaci-
ons geològiques i geomorfològiques; mitjançant l’In-
ventari d’espais d’interès ecològic, que l’any 1999 
el Departament de Medi Ambient va elaborar, o la 
necessitat d’informes del Servei Geològic de Cata-
lunya en el procediment d’aprovació de determinats 
projectes que afecten punts geològics d’interès, es-
tablerta al text refós de la Llei d’urbanisme de Cata-
lunya. No obstant això, la geodiversitat no gaudeix 
d’un règim jurídic de protecció específic i suficient. 
Així doncs, conscients de la importància d’inclou-
re la conservació de la diversitat geològica al nos-
tre ordenament, la proposta normativa atorga empara 
jurídica als espais d’interès geològic inclosos a l’In-
ventari, amb la inclusió del patrimoni paleontològic, 
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 fun-
ció 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 pro-
tecció, en el sentit de prohibir-ne la recol·lecció, ex-
tracció o aprofitament, llevat que sigui per motius de 
recerca científica.

El capítol 5 regula el règim jurídic dels espais natu-
rals protegits, les principals novetats del qual són re-

sultat, d’una banda, de l’adaptació a la normativa esta-
tal continguda a la Llei 5/2007, de creació de la xarxa 
de parcs nacionals, i a la Llei 42/2007 del patrimoni 
natural i la biodiversitat; de les disposicions relatives 
a la xarxa Natura 2000 i, de l’altra, per la incorpora-
ció dels instruments que, arran de l’experiència conso-
lidada dels últims anys, es consideren necessaris per 
garantir un desenvolupament social i econòmic, així 
com una major capacitat de resposta davant els impac-
tes nocius provocats pel canvi climàtic i la fragmenta-
ció 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 conser-
vació, 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’asses-
sorament. Introduir 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 aconseguir 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), tam-
bé s’inclouen les categories establertes per instruments 
internacionals (Zones humides d’importància interna-
cional incloses a la Llista de Ramsar, Zones especi-
alment protegides d’importància per al Mediterrani), 
i els espais de la xarxa Natura 2000 (Zones d’espe-
cial 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 es-
pais naturals protegits i es mantenen, en gran part, les 
categories d’espais naturals de protecció especial pre-
vistes a la Llei 12/1985, d’espais naturals, llevat dels 
paratges naturals d’interès nacional (que passen, majo-
ritàriament, a ser monuments naturals). En el cas dels 
parcs nacionals, s’adequa la seva regulació a la norma 
bàsica estatal de xarxa de parcs nacionals. S’incorpo-
ren les categories de monuments naturals i d’àrees ma-
rines 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 reserves naturals de fauna salvatge 
i les reserves naturals parcials es reclassifiquen en re-
serves naturals. Cada tres anys s’ha de publicar un llis-
tat dels espais naturals protegits declarats amb la seva 
equivalència amb les categories d’espais protegits de 
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la Unió Internacional per a la Conservació de la Na-
tura (UICN).

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

Amb l’objectiu de reforçar les funcions dels parcs na-
cionals i naturals, es crea la Xarxa de parcs de Catalu-
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 pro-
tegits, 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’en-
titats que poden promoure la declaració dels espais 
naturals protegits. D’altra banda, en les disposicions 
addicionals es preveu que es pugui modificar el rè-
gim jurídic i la delimitació dels espais naturals prote-
gits creats per llei mitjançant l’instrument jurídic que 
aquest avantprojecte preveu per a la categoria de pro-
tecció que correspongui. Això afecta principalment 
els paratges naturals d’interès nacional creats a l’em-
para de la Llei d’espais naturals.

Dins aquest capítol es reconeixen altres espais amb fi-
nalitat de conservació: les Reserves de la biosfera, els 
Llocs naturals de la Llista del Patrimoni de la Huma-
nitat de la UNESCO, i els espais naturals d’interès lo-
cal.

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, obliga-
tori per als parcs nacionals i naturals, i preceptiu per 
a declarar-los; un pla de gestió, i plans, normes o pro-
grames 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 mecanis-
mes i els instruments de planificació, de gestió i d’ava-
luació del Sistema, que es pot completar, mitjançant 
instruments de planificació territorial o urbanística, 
amb la protecció d’altres espais naturals quan tinguin 
funcions de connector ecològic, d’amortiment de risc 
de degradació d’espais naturals protegits, i amb àrees 
d’influència hidrogeològica o amb espais propers a nu-
clis urbans que prioritzin funcions recreatives o edu-
catives.

Es millora i reforça el model de gestió dels espais na-
turals protegits, incorporant diverses possibilitats de 
governança, i la col·laboració dels departament sec-

torials, que han de formar part dels òrgans de govern 
d’aquests espais quan les seves competències en re-
sultin afectades. Si bé la gestió correspon sempre al 
departament competent en matèria de medi ambient, 
es preveu la facultat de delegar-la en ens locals, con-
sorcis, entitats sense afany de lucre o en persones 
propietàries, arrendatàries o titulars de drets reals. Es 
tracta d’augmentar la coresponsabilitat en els objec-
tius de conservació i deixar pas a fórmules que ator-
guin més protagonisme a l’administració 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 protec-
ció del Cap de Creus: un òrgan de govern, un òrgan 
de gestió, un òrgan de cooperació, i un òrgan científic 
assessor.

El títol V regula els instruments i mesures sobre la in-
formació, coneixements tradicionals, recerca científi-
ca i avaluació en matèria de patrimoni natural que han 
de permetre l’accés universal a la informació i com-
plir amb el deure dels poders públics de facilitar la 
difusió de coneixements sobre les millors tècniques 
disponibles per a la protecció i la conservació del pa-
trimoni natural. Es crea el Sistema d’informació so-
bre el patrimoni natural, que integra el coneixement 
científic i tècnic disponible i conté tota la informació 
disponible en catàlegs, inventaris, llistes, registres; 
els resultats dels estudis, investigacions i recerca que 
provinguin d’universitats, museus i centres similars. 
També en forma part el Banc de dades de biodiversi-
tat format per la informació relativa a la distribució, 
abundància, l’estat de conservació i altra informació 
amb l’objectiu de millorar el coneixement, la conser-
vació, la gestió, el seguiment, l’avaluació i la divulga-
ció i el Sistema de seguiment del patrimoni natural 
que conté un conjunt d’indicadors que permeten ex-
pressar 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 po-
blacions locals relatives a la biodiversitat i el patrimo-
ni natural, desenvolupades des de l’experiència i adap-
tades a la cultura i el medi ambient.

En relació amb la recerca científica sobre el patrimo-
ni natural, s’estableix el deure dels poders públics de 
promoure-la i, amb aquesta finalitat, s’estableix la 
possibilitat de subscriure convenis de col·laboració 
amb universitats i centres de recerca. També pre-
veu que els plans de recerca i innovació que aprovi 
el Govern integrin en el seus objectius el foment de la 
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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 custòdia del territori com a fórmula per implicar 
les persones propietàries i usuàries del territori en la 
conservació dels valors i els recursos naturals, cultu-
rals i paisatgístics. Es defineixen els acords de custò-
dia, els acords de conservació, les entitats de custòdia 
i es crea el Registre d’entitats de custòdia. Es reconei-
xen 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 or-
ganitzacions d’explotacions agràries i forestals. Amb 
la finalitat d’afavorir la participació i col·laboració de 
la societat en la conservació de la biodiversitat dins 
el seu respectiu àmbit material, territorial o compe-
tencial, es preveuen els Plans d’acció per a la biodi-
versitat, que poden ser formulats per entitats sense 
afany de lucre, empreses, universitats i altres insti-
tucions educatives, i s’han d’elaborar seguint les di-
rectius establertes pel departament competent en ma-
tèria 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 públi-
ca com ara, a través de la participació de les entitats 
científiques, econòmiques, culturals, socials i ambi-
entals, mitjançant el dret a ser consultades, en l’ela-
boració de l’Estratègia per a la conservació del patri-
moni natural, dels diferents plans, o programes que 
s’elaboren a l’empara de la Llei; la col·laboració entre 
l’administració i organitzacions per dur a terme pro-
grames de cria o cultiu d’espècies amenaçades fora 
del seu hàbitat; o la possibilitat, per part de les admi-
nistracions públiques, de subscriure acords per dele-
gar 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 compe-
tències i organització administrativa. Destaca la pos-
sibilitat que les entitats locals, dins el seu àmbit de 
competències, puguin contribuir a l’assoliment dels 
objectius de la Llei, a través de les Comissions mu-
nicipals de patrimoni natural, amb caràcter d’òrgan 
de participació ciutadana. També es preveu la creació 
de dos òrgans: el Consell Social de la Natura, com a 
òrgan de participació social i la Comissió Científica 
Assessora de la Natura, amb la finalitat de d’assesso-
rar 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, fis-
cals i financers que han d’actuar com a incentius per 
a la conservació i l’aprofitament sostenible dels com-

ponents de la biodiversitat. La Llei ho fa a través de 
diversos mecanismes entre els quals cal destacar: 
l’establiment d’ajuts tècnics i financers per a finques, 
especialment les situades en els espais naturals pro-
tegits, i les que han subscrit acords de custòdia del 
territori i d’entitats sense afany de lucre que contribu-
eixin a la consecució dels objectius de la llei. Com a 
novetat, s’estableix que, per tal d’avaluar que les sub-
vencions i ajuts no tenen un incidència desfavorable 
sobre el patrimoni natural, en l’elaboració de les ba-
ses reguladores dels ajuts públics i en la fixació de 
les concessions del ajuts de concessió directa s’han 
d’avaluar 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, protec-
ció, conservació i restauració del patrimoni natural i 
les mesures que les fomenten, que es nodreix dels re-
cursos que provenen de les partides assignades a tra-
vés dels pressupostos de la Generalitat, d’aportacions 
d’altres administracions i persones físiques o jurídi-
ques, de fons comunitaris, dels tributs i taxes afec-
tats al fons, així com els que provenen de la recapta-
ció 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 
administracions públiques puguin crear nous tributs 
i altres instruments fiscals, amb la finalitat de gravar 
aquelles activitats i pràctiques que afectin negativa-
ment la conservació de la biodiversitat, així com de 
bonificacions o exempcions per a aquelles activitats 
que siguin respectuoses amb la conservació de la bio-
diversitat. S’estableix un termini màxim de dos anys 
per aprovar un avantprojecte de llei que reguli aquests 
instruments fiscals. Es contempla la possibilitat del 
pagament del deute tributari a través de la cessió de 
finques amb alt valor ecològic a favor de la Gene-
ralitat. Per últim, s’incorpora la possibilitat de cre-
ar sistemes de pagament per serveis 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 serveis que 
presten els ecosistemes al benestar humà, com a va-
lor immaterial i intangible del patrimoni natural, i al 
manteniment dels processos ecològics essencials. La 
Llei considera com a serveis dels ecosistemes: la for-
mació de sòls i del seus cicles biogeoquímics, la re-
gulació 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 
objectius de la Llei, pretén anar més enllà de regu-
lar el règim sancionador tradicional. Respon millor 
a la finalitat última de la potestat sancionadora, que 
ha de ser la de garantir el compliment dels objec-
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tius de la Llei, donant prioritat a les accions preven-
tives i restauradores. Conté les disposicions relatives 
a les infraccions i la seva classificació, les sancions, 
els terminis de prescripció de les corresponents in-
fraccions i sancions. Preveu la possibilitat que les 
infraccions greus o molt greus que siguin legalitza-
bles constitueixin infracció lleu si, abans que recai-
gui la resolució sancionadora el presumpte infractor 
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 medi-
ambiental. La principal novetat és la creació d’un 
Registre de persones infractores en relació amb el 
patrimoni natural, depenent del departament compe-
tent en matèria de medi ambient on s’inscriuen les 
infraccions i sancions imposades per resolució fer-
ma. Es configura com un registre públic, amb el res-
pecte a la normativa de protecció de dades perso-
nals. L’existència d’un registre amb aquestes dades 
permet disposar d’informació i de mecanismes de 
control pel que fa a l’atorgament de subvencions amb 
fons de la Generalitat en cas de comissió d’infracci-
ons greus o molt greus o per a la contractació amb 
les administracions 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’obligació d’elaborar l’inventari de centres que utilit-
zen recursos genètics.

Les disposicions transitòries estableixen la vigència de 
la Llista d’espècies protegides, del Consell de Protec-
ció 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 
monumentals, de la valoració d’espècies protegides i 
de l’adquisició de terrenys a les reserves naturals in-
tegrals.

Aquesta Llei comporta la derogació la Llei 12/1985 de 
13 de juny, d’espais naturals, llevat la disposició ad-
dicional primera i de diversos articles del Decret Le-
gislatiu 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 
relatius als canvis que es produeixen en algunes cate-
gories d’espais naturals protegits, com a conseqüència 
de les 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 san-
cions 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

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 natu-

ral 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

Article 20. Polítiques forestals

Article 21. Polítiques hidrològiques

Article 22. Polítiques mineres i energètiques
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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 primeres 

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

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
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Article 74. Les reserves naturals i les reserves naturals in-

tegrals

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 natu-

rals 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 na-

tural

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

Article 93. Procediment d’aprovació del Pla d’espais d’inte-

rès natural

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

Article 95. El Pla d’acció dels Sistema d’espais naturals pro-

tegits de Catalunya

Article 96. Plans de gestió

Article 97. Relació amb altres plans

Secció 3. 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 

patrimoni 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 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 biodiver-

sitat

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
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Article 135. Prescripció de les sancions

Article 136. Procediment sancionador

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 patrimo-

ni natural

Disposicions addicionals (6)

Disposicions transitòries (7)

Disposicions derogatòries (2)

Disposicions finals (13)

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei

1. Aquesta Llei té per objecte establir el règim jurí-
dic de la protecció, la conservació, l’ús sostenible, la 
gestió, la millora i la restauració del patrimoni natural 
i dels elements culturals i de coneixement tradicional 
que hi estan associats, inclosos els seus valors imma-
terials i intangibles, la diversitat biològica, geològica i 
paisatgística, els processos ecològics i geològics que 
hi tenen lloc, l’agrobiodiversitat, i els serveis que pres-
ten els ecosistemes al benestar humà.

2. Integren el patrimoni natural, als efectes d’aquesta 
Llei, el conjunt d’elements, recursos, processos i àm-
bits del medi als quals es reconeix un determinat valor 
ecològic, ambiental, científic, estètic, productiu o d’in-
terès 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 
importants per a la producció d’aliments i per a l’agri-
cultura i la ramaderia, i que deriven de la interacció 
amb el medi, els recursos genètics i els sistemes i pràc-
tiques 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 desaparèixer l’espècie o població o d’abandonar-la. 
L’àrea crítica coincideix o inclou els sectors de cria i/o 
d’hibernació.

c) Biodiversitat o diversitat biològica: varietat de vida 
en totes les seves formes, nivells i combinacions, in-
closa la diversitat d’ecosistemes, la diversitat d’espèci-
es (interespecífica i intraespecífica) i la diversitat ge-
nètica.

d) Connectivitat ecològica: qualitat del territori que, a 
més del moviment i la dispersió dels organismes, per-
met el manteniment dels processos ecològics essenci-
als i dels fluxos que els caracteritzen (d’aigua, de ma-
tèria, de gens, etc.).

e) Connector ecològic: sector relativament ampli del 
territori definit a partir d’unes característiques morfo-
lògiques i d’una estructura d’hàbitats que afavoreixen 
la continuïtat dels fluxos biològics i ecològics, com és 
facilitar els moviments d’un ampli ventall d’espècies i 
mantenir la continuïtat de determinats processos eco-
lògics. 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 con-
nector, sinó que generalment esdevé, alhora, l’hàbitat 
de determinades espècies.

f) Coneixement tradicional: el coneixement, les inno-
vacions 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 es-
tat favorable del patrimoni natural, així com el conjunt 
de mesures necessàries per aconseguir-ho i per garan-
tir que l’ús que se’n faci sigui sostenible.

h) Conservació «ex situ»: la conservació de compo-
nents de la diversitat biològica i geològica fora dels 
seus hàbitats 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 
domesticades i conreades, en els entorns que hagin de-
senvolupat les seves propietats específiques o distin-
tives.

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 determina-
des espècies entre diferents hàbitats o espais.



21 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 9

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 84

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

l) Espècie autòctona: l’existent dins de la seva àrea de 
distribució natural, incloses les àrees de cria, d’ali-
mentació, d’hivernada, de pas, de dispersió i de qual-
sevol 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’ex-
pandeix amb molta facilitat, competint o afectant les 
espècies autòctones, els ecosistemes o les activitats 
humanes.

n) Estat de conservació favorable d’una espècie: situa-
ció en què la dinàmica de població d’una espècie indica 
que segueix, i pot seguir constituint a llarg termini, un 
element vital dels hàbitats a què pertany, en què l’àrea 
de distribució natural no s’està reduint ni hi ha amena-
ces 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: situa-
ció en què l’àrea de distribució natural d’un hàbitat és 
estable o s’amplia, i en què hi ha, i hi pot haver en 
un futur previsible, l’estructura i les funcions especí-
fiques necessaris per tal que l’hàbitat es mantingui a 
llarg termini, que l’estat de conservació de les seves 
espècies sigui favorable i que la presència d’espècies 
exòtiques sigui mínima o es trobi en regressió.

p) Estat de conservació favorable del patrimoni geo-
lògic: situació en què l’àrea identificada com a patri-
moni geològic manté les condicions de dimensió, in-
tegritat, 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’es-
tructures (sedimentàries, geomorfològiques, hidro-
geològiques 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 
silvestres i/o els processos ecològics i geològics carac-
terístics 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 proces-

sos que l’han modelat, els climes i paisatges del passat 
i present 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 
generats per una població determinada.

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

v) Procés ecològic essencial: procés que té lloc en els 
ecosistemes i que en permet el funcionament i fa pos-
sible 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 poten-
cials per a la humanitat.

x) Recurs natural: qualsevol component de la natura 
susceptible de ser aprofitat per l’ésser humà per a la 
satisfacció de les seves necessitats i que tingui un va-
lor actual o potencial, com ara: el paisatge natural, les 
aigües, superficials i subterrànies; el sòl, el subsòl i les 
terres d’ús agrícola, pecuari, forestal, cinegètic, piscí-
cola i de protecció; la biodiversitat; la geodiversitat; 
l’agrobiodiversitat; els recursos genètics i els ecosiste-
mes que donen suport a la vida; els hidrocarburs; els 
recursos hidroenergètics, eòlics, solars, geotèrmics i 
similars, i l’atmosfera i l’espectre radioelèctric, els mi-
nerals, les roques i altres recursos geològics renova-
bles i no renovables.

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

z) Zona sensible d’una espècie: zona que comprèn la 
major 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 ne-
cessita 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 pa-
trimoni 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.
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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 pèr-
dua de biodiversitat i salvaguardar el patrimoni geo-
lògic.

f) Contribuir al desenvolupament sostenible de Cata-
lunya.

Article 5. Principis rectors

Són principis rectors de la conservació del patrimoni 
natural: 

a) La prevalença de la protecció ambiental sobre l’or-
denació 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 
pugui tenir efectes adversos significatius sobre el pa-
trimoni natural.

d) L’equitat.

e) La subsidiarietat.

f) La solidaritat col·lectiva i intergeneracional.

g) La imputació dels costos de la contaminació i la de-
gradació ambiental a qui els origina.

h) La col·laboració entre les administracions compe-
tents.

i) La participació de la ciutadania en el disseny i exe-
cució de les polítiques públiques, incloses les disposi-
cions de caràcter general.

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

– l’Administració s’ha de sustentar en la millor infor-
mació disponible quant als possibles beneficis i perju-
dicis 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, 
preveuen o afronten les causes de la pèrdua de patri-
moni natural o les seves amenaces, enfront de les que 
comporten 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 patri-
moni natural i, en cas contrari, s’ha de justificar l’op-
ció escollida.

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 
benestar de les persones i per l’aportació que fa al des-
envolupament 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 Consti-
tució i l’Estatut d’Autonomia, totes les persones tenen 
dret a gaudir del patrimoni natural, i en especial de la 
biodiversitat, de la geodiversitat i del paisatge, en con-
dicions d’igualtat, i tenen el deure de conservar-los, 
de fer-ne un ús responsable i d’evitar-ne el malbara-
tament.

2. Totes les persones estan obligades a respectar de 
manera general les espècies animals, vegetals i altres 
formes de vida, així com el patrimoni geològic, i pro-
curar la seva conservació com a parts integrants del 
patrimoni natural, sense altres excepcions que les re-
conegudes a les lleis.

3. Totes les persones tenen dret a accedir a la informa-
ció sobre el patrimoni natural que és a disposició de 
les autoritats públiques o d’altres subjectes que la pos-
seeixen en el seu nom, a participar en la presa de de-
cisions que incideixen directament o indirectament en 
les matèries objecte d’aquesta Llei i a instar la revisió 
administrativa i judicial dels actes i omissions impu-
tables a qualsevol de les autoritats públiques, d’acord 
amb la legislació d’accés a la informació, de participa-
ció pública i d’accés a la justícia 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 valora-
ció del patrimoni natural, la protecció de la biodiver-
sitat i la geodiversitat, 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 patri-
moni geològic.

b) Fomentar les pràctiques agropecuàries, forestals, 
pesqueres o cinegètiques que són beneficioses per a la 
conservació de la natura.

c) Dur a terme les actuacions necessàries per evitar 
l’extinció dels tàxons autòctons.
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d) Prendre les determinacions procedents per a l’ad-
quisició de sòl en els espais naturals protegits, en la 
mesura que ho requereix la seva gestió eficaç i, molt 
particularment, dels terrenys que, per la seva fragilitat 
o excepcionalment pels sistemes naturals que conte-
nen, han d’ésser objecte de la protecció més estricta.

e) Dotar-se d’eines que permetin conèixer l’estat de 
conservació 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 pa-
trimoni natural, la seva conservació i el seu ús soste-
nible.

g) Facilitar la difusió de coneixements sobre les mi-
llors tècniques disponibles per a la protecció i la con-
servació del patrimoni natural.

h) Fomentar l’educació ambiental entre la població, 
amb atenció especial a l’àmbit escolar i als usuaris del 
territori, promovent el coneixement del patrimoni na-
tural, la seva importància i els problemes de conserva-
ció que afronta.

i) Impulsar mecanismes de participació social que fa-
cilitin l’assoliment dels objectius d’aquesta Llei, en es-
pecial la custòdia del territori i els instruments de co-
responsabilitat 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 amenaça-
des i protegides.

k) Promoure el treball de les entitats sense afany de 
lucre que tenen com a objecte la conservació del pa-
trimoni natural.

l) Adoptar les mesures oportunes per tal que els bene-
ficis i els costos de la conservació del patrimoni natu-
ral repercuteixin 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 
incideixen negativament sobre el patrimoni natural.

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 na-
tural és un instrument de planificació estratègica de 
la Generalitat de Catalunya en matèria de conservació 
del patrimoni natural.

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

3. L’Estratègia per a la conservació del patrimoni na-
tural ha de contenir: 

a) Un diagnòstic de la situació i de les tendències del 
patrimoni natural, amb la identificació de les amena-
ces i dels riscos a què està sotmès.

b) Els objectius estratègics i operatius que s’han d’as-
solir 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 am-
bient ha de formular una proposta de l’Estratègia, que 
s’ha d’elaborar en col·laboració amb els altres departa-
ments 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 públi-
ca per un període no inferior als dos mesos i hi han 
d’emetre informe el Consell Social de la Natura i la 
Comissió Científica Assessora de la Natura.

4. L’Estratègia s’aprova per Acord del Govern, es pu-
blica 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 
factors que incideixen negativament en la conserva-
ció del patrimoni natural i promoure les accions i les 
pràctiques adequades per integrar la conservació del 
patrimoni natural en la política sectorial objecte del 
pla.

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



21 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 9

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 87

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 territo-
rial determinat. La seva vigència és indefinida.

2. Els plans d’ordenació dels recursos naturals també 
poden territorialitzar els objectius que s’estableix l’Es-
tratègia 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’orde-
nació i la descripció i interpretació de les seves carac-
terístiques físiques, geològiques, biològiques i socioe-
conòmiques.

– L’avaluació de l’estat de conservació del patrimoni 
natural 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 al-
ternatives 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 con-
servació favorable.

– Els criteris orientadors de les polítiques sectorials 
perquè siguin compatibles amb els objectius de con-
servació 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 desen-
volupar per assolir els objectius del pla i, si és el cas, 
la previsió 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 avalu-
ar periòdicament l’efectivitat del Pla.

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’or-
denació dels recursos naturals prevalen sobre aquests 
instruments.

2. Les actuacions, plans i programes sectorials només 
poden contravenir el contingut dels plans d’ordenació 
dels recursos naturals per raons imperioses d’interès 
públic de primer ordre. En aquest darrer cas, la deci-
sió 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 natu-
rals implica la declaració d’utilitat pública de les obres 
i les actuacions que s’hi preveuen i la necessitat d’ocu-
pació 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 natu-
rals i formular-ne la proposta, la qual s’ha de sotmetre 
a informació 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 Cientí-
fica Assessora de la Natura i del Consell Social de la 
Natura.

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

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

Article 16. Mesures cautelars

1. Durant la tramitació d’un pla d’ordenació dels re-
cursos naturals no es poden realitzar actes que suposin 
una transformació sensible de la realitat física i biolò-
gica de l’àmbit del pla que pugui fer impossible o difi-
cultar 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 
Catalunya. L’acord comporta que fins l’aprovació defi-
nitiva del pla no es pot atorgar cap autorització, llicèn-
cia o concessió que habiliti per a la realització d’actes 
de transformació de la realitat física i biològica, sen-
se 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 
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circumstàncies a què es refereix l’apartat 1. L’informe 
s’ha d’emetre en un termini màxim de noranta dies.

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

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

b) Suspendre l’atorgament d’autoritzacions d’aprofi-
taments forestals, cinegètics i piscícoles, incloses les 
autoritzacions de rompudes i d’obertura de camins i 
pistes forestals.

c) Suspendre l’atorgament de permisos i de concessi-
ons mineres, i d’autorització de noves activitats extrac-
tives o d’ampliacions de les ja autoritzades.

d) Paralitzar les explotacions en curs, d’acord amb la 
legislació específica.

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

f) Suspendre la tramitació de plans urbanístics amb 
incidència 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 in-
cloure un espai en el Pla d’espais d’interès natural, la 
persona titular del departament competent en matè-
ria de medi ambient pot ordenar l’aplicació preventi-
va de la regulació continguda en els apartats anteriors. 
Aquesta resolució 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 estratè-
gies, plans, programes, projectes i activitats sectorials 
o intersectorials promoguts o aprovats per les admi-
nistracions públiques.

2. Els poders públics han d’atendre el criteri de l’ús 
prudent dels recursos naturals i la conservació del pa-
trimoni natural quan programen i valoren les políti-
ques de desenvolupament 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 continu-
ïtat dels serveis ambientals dels ecosistemes a què fa 
referència l’article 1.

5. S’entén per serveis ambientals dels ecosistemes al-
menys els següents: 

a) Els serveis de suport, que inclou la formació i reten-
ció de sòls i dels seus cicles biogeoquímics i de nutri-
ents, la provisió d’hàbitats, la producció d’oxigen at-
mosfèric, 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 
natural de l’aigua, la pol·linització, la mitigació de ris-
cos naturals, el transport de sediments, el control bio-
lògic de plagues i la regulació del clima i de la qualitat 
de l’aire.

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

d) Els serveis culturals i d’informació, que inclou la 
provisió 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 am-
bient ha d’avaluar cada sis anys l’estat dels serveis am-
bientals dels ecosistemes, seguint les pautes de les 
avaluacions que realitza l’Organització de les Nacions 
Unides en aquesta matèria, i fer-ne públics els resul-
tats.

Article 18. Polítiques d’agricultura i 
ramaderia

1. Els instruments de la política agrària destinats a 
assessorar les explotacions agràries i a incentivar les 
millors pràctiques ambientals en les explotacions han 
d’incorporar mesures per afavorir la conservació de la 
biodiversitat, 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 fomen-
tar-ne el manteniment.

3. L’execució de les concentracions parcel·làries ha de 
fer possible el manteniment dels elements naturals del 
territori, 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 
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a les espècies no comercials, especialment la captura 
accidental de mamífers i rèptils marins, d’ocells ma-
rins i d’elasmobranquis.

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

3. En els instruments de la política de pesca maríti-
ma s’han d’adoptar mesures per reduir l’impacte de les 
arts de pesca que afecten els hàbitats marins inclosos 
al Catàleg dels hàbitats amenaçats i les espècies mari-
nes incloses als catàlegs d’espècies amenaçades.

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 autòc-
tona i per evitar la fuga accidental d’espècies no au-
tòctones.

5. Els programes adreçats a assolir el bon estat ecolò-
gic del medi marí han d’incloure especialment la con-
servació i la recuperació de la biodiversitat marina.

6. La planificació i la gestió del domini públic maríti-
mo-terrestre ha de tenir en compte els elements del pa-
trimoni natural, garantint-ne la conservació, i si s’es-
cau, la restauració.

Article 20. Polítiques forestals

1. Els instruments de planificació forestal han d’incor-
porar 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 
productes derivats procedents de les tales il·legals de 
països tercers i per afavorir l’adquisició dels que pro-
cedeixen de boscos certificats.

3. El departament competent en matèria de medi am-
bient ha de garantir la gestió adequada dels boscos 
vells, dels boscos madurs i dels que presenten alguna 
singularitat ecològica, paisatgística, cultural o produc-
tiva rellevant, inclosos els que presenten una presència 
notable d’espècies forestals d’àrea reduïda dins el ter-
ritori de Catalunya.

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

Article 21. Polítiques hidrològiques

1. Els instruments de la planificació hidrològica han 
d’adoptar les mesures adequades per garantir la con-
servació dels ecosistemes aquàtics continentals i la se-
va biodiversitat associada.

2. L’administració hidrològica de Catalunya ha d’adop-
tar mesures per conservar, i restaurar si cal, l’estat de 
conservació favorable dels ecosistemes aquàtics con-

tinentals i la biodiversitat associada, especialment pel 
que fa al manteniment o la recuperació dels espais flu-
vials com a corredors biològics.

3. Les infraestructures hidràuliques (canals, preses, 
assuts i similars) han d’incorporar elements que redu-
eixin 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 preve-
nir 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 míni-
ma afecció sobre el patrimoni natural d’acord amb la 
normativa específica que hi és d’aplicació. La quantia 
de les fiances per garantir-hi l’aplicabilitat de les me-
sures de protecció del medi ambient i els treballs de 
restauració 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 
Catàleg 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’in-
corporar els elements de la biodiversitat i del patrimo-
ni geològic 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’electrocució i la col·lisió dels ocells i d’altres verte-
brats, i no poden afectar hàbitats inclosos al Catàleg 
dels hàbitats amenaçats de Catalunya ni a les àrees crí-
tiques de les espècies incloses al Catàlegs d’espècies 
amenaçades.

Article 23. Polítiques territorials, 
urbanístiques i d’infraestructures

1. Els instruments de la planificació territorial i del 
planejament 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 biodiver-
sitat i la geodiversitat característica del seu àmbit ter-
ritorial.

2. Els instruments de la planificació territorial i del 
planejament urbanístic han d’adoptar estratègies d’or-
denació que permetin la conservació del patrimoni na-
tural i la permeabilitat ecològica, i minimitzin l’ocu-



21 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 9

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 90

pació d’hàbitats naturals, l’efecte de fragmentació dels 
hàbitats i l’efecte barrera, per tal de garantir la conti-
nuïtat 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 conser-
vació del patrimoni natural i, en particular, a preve-
nir la fragmentació dels hàbitats. Els projectes d’in-
fraestructures 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 ecolò-
gic i paisatgístic més baix, per aquest ordre, han de 
limitar els efectes sobre la integritat dels ecosistemes, 
minimitzar l’impacte paisatgístic i prendre, quan s’es-
caigui, mesures adequades per restaurar o condicionar 
les àrees alterades. Les actuacions de restauració i re-
vegetació s’han de fer, sempre que sigui possible, amb 
varietats locals de les espècies autòctones.

4. Els projectes d’infraestructures de transport, en es-
pecial les carreteres i els ferrocarrils, han d’incloure 
mesures que afavoreixin la connectivitat ecològica i 
redueixin l’efecte barrera mitjançant la construcció de 
túnels, viaductes, ecoductes i passos de fauna interi-
ors o superiors a les vies. També s’han d’aplicar les 
mesures de restauració adequades per al condiciona-
ment 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 re-
gulin la contractació de les infraestructures esmentades 
per part de les administracions públiques de Catalunya.

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 
limitin el camp visual per a la contemplació de les be-
lleses naturals, trenquin l’harmonia del paisatge o des-
figurin les perspectives.

7. Les administracions públiques de Catalunya compe-
tents en el manteniment de les carreteres han d’adop-
tar mesures per evitar al màxim els atropellaments 
de fauna, especialment en aquelles àrees que s’hagin 
identificat 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’ambients 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 na-
tural s’han de portar a terme de manera que es garan-

teixi la conservació del patrimoni natural. El Govern 
pot limitar la realització d’activitats que puguin posar 
en risc la conservació del patrimoni natural i restringir 
l’accés, de manera temporal o permanent, a determi-
nats espais.

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

3. El departament competent en matèria de medi am-
bient 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 disponi-
ble.

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

3. Els projectes de restauració ecològica han d’incor-
porar 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’espèci-
es, la proliferació 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 ava-
luacions de les polítiques públiques que tenen incidèn-
cia sobre el patrimoni natural.

2. Reglamentàriament s’han de detallar els continguts 
i l’abast de les avaluacions, que tenen com a objectius 
mínims, 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 políti-
ques públiques, per tal que siguin respectuoses amb 
els principis 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 
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permeabilitat 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 
connectivitat ecològica i adoptar les determinacions 
i les mesures necessàries per garantir-la i, si s’escau, 
restaurar-la.

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

3. Les determinacions del Pla pel que fa a la protecció 
d’àmbits territorials d’importància per a la connectivi-
tat ecològica s’han d’incorporar als instruments de la 
planificació 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, econò-
miques, socials, culturals i ambientals i d’informe pre-
ceptius de la Comissió Científica Assessora de la Na-
tura i del Consell 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-
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 peri-
òdicament a la ciutadania de l’origen, els efectes i els 
impactes de les matèries primeres i els productes im-
portats de països tercers que afectin el patrimoni natu-
ral 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 
matèria de cooperació al desenvolupament ha tenir 
entre les seves finalitats l’objectiu de conservar el pa-
trimoni natural 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 sostenibi-
litat del desenvolupament.

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

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 següents: 

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

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

c) Quan, per mitjans raonables, no sigui possible adop-
tar les mesures anteriors, les mesures han d’incloure 
l’adquisició de terrenys amb presència d’hàbitats o al-
tres elements del patrimoni natural equivalents en su-
perfície i qualitat als que s’hagin alterat o eliminat. Els 
terrenys adquirits s’han de cedir gratuïtament a l’Ad-
ministració de la Generalitat i s’han d’adscriure al de-
partament competent en matèria de medi ambient per 
tal d’assegurar-ne la conservació. Alternativament, les 
mesures poden consistir en la protecció de les espèci-
es, dels hàbitats o altres elements del patrimoni natu-
ral anàlegs als que s’hagin alterat o eliminat, incloent 
la seva incorporació al Sistema d’espais naturals pro-
tegits de Catalunya.

2. Els mecanismes de seguiment previstos a la legisla-
ció sobre avaluació ambiental han de garantir l’execu-
ció 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 pe-
rill 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 
mesures necessàries per garantir la protecció, conser-
vació i recuperació de les espècies autòctones i la con-
servació dels seus hàbitats naturals.

2. La recollida a la natura i l’aprofitament d’espèci-
mens d’espècies silvestres no protegides ha de ser 
compatible amb el manteniment del seu estat de con-
servació favorable.

3. El Govern pot establir mitjançant decret el règim 
aplicable als aprofitaments amb finalitats comercials 
d’espècies no protegides, exceptuant-ne els aprofita-
ments 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 espèci-

es endèmiques de Catalunya i de les espècies endèmi-
ques 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 
econòmic de les espècies.

6. Es pot establir reglamentàriament les condicions 
que han de regir la translocació i el transport d’indi-
vidus 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 geogràfi-
ques al·lòctones al medi natural o en llocs que s’hi pu-
guin estendre, quan siguin susceptibles de competir 
amb les espècies silvestres autòctones, alterar la seva 
puresa genètica o els equilibris ecològics.

b) Alliberar fauna autòctona sense autorització.

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

d) Usar verins o altres productes tòxics al medi natu-
ral, llevat dels supòsits reglamentats o casos autorit-
zats específicament.

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 am-
bient ha d’autoritzar la reintroducció d’espècies o po-
blacions en el medi natural, amb l’avaluació prèvia de 
la seva conveniència, viabilitat i interaccions.

2. Si l’avaluació és favorable, abans de la reintroduc-
ció s’ha de redactar un projecte de reintroducció que, 
fonamentat en les directrius internacionalment accep-
tades, descrigui les condicions de com s’ha de fer efec-
tiva la reintroducció. El projecte s’ha de sotmetre a in-
formació pública, i a l’informe previ de la Comissió 
Científica Assessora de la Natura. L’aprova la persona 
titular del departament competent en matèria de medi 
ambient.

3. Mentre es realitza l’avaluació, el departament com-
petent en matèria de medi ambient pot adoptar les me-
sures adequades per garantir la conservació de les àre-
es on es pugui dur a terme la reintroducció.

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 
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matèria de medi ambient i els nuclis zoològics que hi 
col·laboren. L’objecte de la Xarxa és la millora de l’efi-
càcia del centres mitjançant el seu treball coordinat i 
la contribució 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 salvat-
ges ingressats.

b) La cria en captivitat i reintroducció d’espècies ame-
naçades 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 departament competent en matèria de medi ambi-
ent. 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.

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 conser-
vació i recuperació.

c) La prestació de serveis pericials.

d) L’educació i sensibilització ambientals.

3. El departament competent en matèria de medi am-
bient ha d’elaborar el Pla director de la Xarxa de con-
servació de la flora, 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 bio-
diversitat.

Article 41. Col·leccions de diversitat biològica

El departament competent en matèria de medi ambi-
ent, en col·laboració amb el departament competent en 
matèria de cultura, ha de catalogar les col·leccions ca-
talanes, públiques i privades, que tenen exemplars vius 

o morts d’espècies pròpies de la biodiversitat present a 
Catalunya. També ha d’adoptar mesures per afavorir el 
manteniment i millora de les col·leccions i per garantir 
que 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, 
subespècies o poblacions que mereixen una atenció i 
protecció especials en funció del seu valor científic, 
ecològic o cultural, 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 es-
pècies que figuren com a protegides a la normativa es-
tatal 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 de-
partament competent en matèria de medi ambient, 
d’ofici o a proposta de la Comissió Científica Assesso-
ra 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 com-
porta l’avaluació periòdica del seu estat de conserva-
ció 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’acredi-
tin i que no siguin imputables, directament o indirec-
tament, 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 
prohibicions, que s’apliquen a totes les fases del cicle 
biològic: 

a) Si es tracta de plantes, fongs, líquens o algues: re-
collir-les, tallar-les, mutilar-les, arrencar-les o destru-
ir-les a la natura de forma intencionada.

b) Si es tracta d’espècies de fauna, incloses les seves 
larves, cries o ous: qualsevol actuació que tingui el 
propòsit de matar-les, danyar-les, capturar-les, perse-
guir-les o molestar-les de forma intencionada, i tam-
bé la destrucció o deteriorament dels seus nius, caus i 
àrees de reproducció, hivernada o repòs.

c) En tots els casos: posseir, recol·lectar, naturalitzar, 
transportar, vendre, exposar o oferir amb fins de ven-
da o intercanvi, importar o exportar exemplars vius o 
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morts, i també els seus propàguls o restes, llevat dels 
casos previstos 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 sa-
tisfactòria i sense que això suposi perjudicar la conser-
vació de les poblacions en la seva àrea de distribució 
natural, el departament competent en matèria de me-
di ambient 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 impor-
tants als cultius, el bestiar, els boscos, els arbres mo-
numentals, la pesca o la qualitat de les aigües.

c) Quan ho facin necessari raons de recerca, gestió, 
educació, repoblació o reintroducció, o la cria en cap-
tivitat 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 estricta-
ment i mitjançant mètodes selectius, la captura, re-
tenció, tinença, cria o qualsevol altra explotació pru-
dent de determinades espècies autòctones no incloses 
a la Llista d’espècies protegides, en petites quantitats i 
amb les limitacions que estableixin els òrgans compe-
tents per garantir-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 perso-
nal qualificat per fer-ne ús.

d) El caràcter i les condicions de risc, les circumstàn-
cies de temps i lloc i, si s’escau, les solucions alternati-
ves 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 
tinença, 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 capti-
vitat 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 exemplars 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 pri-
vats de recerca o conservació i jardins botànics que 
mantenen exemplars d’alguna de les espècies incloses 
a la Llista d’espècies protegides, correspon al depar-
tament competent en matèria de medi ambient verifi-
car si les condicions de manteniment en captivitat dels 
exemplars s’adeqüen a la seva naturalesa i a la finalitat 
de la seva tinença.

2. El departament competent en matèria de medi am-
bient pot lliurar a nuclis zoològics o a altres centres 
amb finalitats científiques o educatives exemplars 
vius, irrecuperables per a la natura, o exemplars dis-
secats de les espècies protegides, tant si provenen de 
comisos com directament 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 me-
sures de recuperació i conservació especials per asse-
gurar la seva supervivència o reproducció dins la seva 
àrea de distribució, a partir de la millor informació ci-
entífica disponible.

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

a) «En perill d’extinció»: tàxons o poblacions, la su-
pervivència 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 infor-
mació pública, i a consulta de la Comissió Científica 
Assessora de la Natura i d’entitats científiques, econò-
miques, socials, culturals i ambientals.

4. La inclusió o exclusió d’un tàxon o població dels 
Catàlegs 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 Asses-
sora de la Natura. En cap cas pot tenir una categoria 
inferior a la del Catálogo Español de Especies Amena-
zadas. Qualsevol persona o organització pot sol·licitar 
que s’iniciï el procediment, adjuntant amb la sol·licitud 
la documentació científica que ho justifiqui.
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5. Les espècies incloses en el Catàlegs d’espècies ame-
naçades s’inclouen automàticament a la Llista d’espè-
cies 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’espècies amenaçades comporta: 

a) Per a les espècies, subespècies o poblacions cata-
logades «en perill d’extinció», la delimitació d’àrees 
crítiques i de zones sensibles, i l’aprovació, en un ter-
mini màxim de tres anys, d’un pla de recuperació. A 
les àrees crítiques i a les àrees de reintroducció o ex-
pansió potencial definides en els plans de recuperació, 
s’han de fixar mesures de conservació i instruments 
de gestió que evitin les afeccions negatives a les espè-
cies 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-
xim de cinc anys, que inclogui les mesures adequades 
per al compliment dels objectius de la desaparició o 
mitigació dels riscos que les afecten.

2. Els plans de recuperació i conservació s’aproven per 
decret del Govern a proposta del departament compe-
tent en matèria de medi ambient. La proposta s’ha de 
sotmetre a informació pública, a audiència dels ens lo-
cals, a consulta d’entitats científiques, econòmiques, 
socials, culturals i ambientals, i a informe de la Co-
missió Científica 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’incor-
porar 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 ta-
xonomia de l’espècie objecte del pla o les seves pobla-
cions i una exposició de les característiques de l’hàbi-
tat i els requeriments d’aliment, de reproducció i de 
dispersió.

d) La normativa aplicable.

e) Un pla d’actuació que inclogui les mesures concre-
tes d’acció i gestió, de recerca, de foment, de sensibi-
lització 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 
implantació d’instruments de seguiment de l’estat de 
les poblacions 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 
determinin, 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, pro-
grames 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’espècies amenaçades s’han de complir les següents 
condicions: 

a) El pla de conservació o recuperació que ho prevegi 
ha d’estar aprovat.

b) S’ha d’elaborar un projecte que descrigui les con-
dicions tècniques de la cria en captivitat o el cultiu i 
n’avaluï la viabilitat.

c) El departament competent en matèria de medi am-
bient 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 Di-
rectiva 79/409/CEE, de 2 d’abril, relativa a la conser-
vació dels ocells salvatges, i als annexos II i IV de la 
Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la con-
servació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora sil-
vestres.

2. La definició i cartografia de les zones sensibles de 
totes les espècies a que fa referència l’apartat 1 consti-
tueix el Mapa de les àrees sensibles per a la conserva-
ció de la fauna i la flora, i s’integra al Sistema d’infor-
mació 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 am-
bient pot autoritzar la dissecació o conservació dels 
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cadàvers d’espècies silvestres de fauna i la seva per-
manència 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 autoritza-
ció administrativa expedida pel departament compe-
tent en matèria de medi ambient.

Article 51. Tallers i activitats de taxidèrmia

1. Les entitats i persones que practiquen activitats de 
taxidèrmia han de comunicar-ho al departament com-
petent 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 cons-
tar les dades referents als exemplars d’espècies prote-
gides de la fauna objecte de dissecació total o parcial. 
Aquest llibre de registre ha d’estar a disposició del de-
partament 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 
marines només es pot portar a terme sobre les espè-
cies que reglamentàriament es declarin com a objecte 
de caça i pesca. Aquesta declaració no pot afectar les 
espècies, 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 am-
bient ha de determinar els terrenys i les aigües conti-
nentals on es poden realitzar les activitats de caça i 
pesca, les modalitats i les condicions per a cada es-
pècie.

2. L’aprofitament cinegètic i piscícola l’ha de fer el ti-
tular 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 repoblaci-
ons d’espècies cinegètiques i objecte de pesca, no pot 
comportar efectes negatius per a les espècies protegi-
des i per als sistemes naturals en general.

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

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 con-
tingui 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 monumen-
tals són, respectivament, els exemplars d’arbres, i els 
conjunts d’arbres, arbredes o bosquets, que mereixen 
una protecció especial perquè compleixen alguna de 
les condicions 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 
desenvolupament 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’interès nacional, comarcal o local. La declaració 
d’arbres i arbredes monumentals d’interès nacional 
es fa per resolució de la persona titular del departa-
ment competent en matèria de medi ambient; la d’ar-
bres i arbredes d’interès comarcal correspon als con-
sells comarcals i la d’arbres i arbredes d’interès local 
correspon als ajuntaments. Els consells comarcals i els 
ajuntaments han de comunicar les declaracions el de-
partament 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’arbreda 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 in-
formació rellevant.

5. El Catàleg d’arbres i arbredes monumentals de Ca-
talunya inclou l’inventari dels arbres i arbredes monu-
mentals d’interès nacional.

6. El departament competent en matèria de medi am-
bient pot prohibir cautelarment l’aprofitament total o 
parcial dels arbres o arbredes que estiguin en tràmit 
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de ser declarats arbres i arbredes monumentals d’inte-
rès nacional. També pot adoptar cautelarment aques-
ta prohibició, en el cas d’arbres i arbredes monumen-
tals 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 parcial-
ment, i causar qualsevol dany als arbres i les arbredes 
monumentals.

2. Per fer tractaments silvícoles i fitosanitaris en els 
arbres i arbredes monumentals cal l’autorització del 
departament competent en matèria de medi ambient, 
llevat que s’estableixi una altra cosa en un acord de 
conservació entre la persona propietària i el departa-
ment competent en matèria de medi ambient.

3. El departament competent en matèria de medi am-
bient pot atorgar ajuts per a actuacions de conserva-
ció, protecció o millora dels arbres i les arbredes mo-
numentals, 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 in-
troduïdes, amb caràcter invasor, classificades segons 
el nivell d’impacte que puguin produir sobre la biodi-
versitat. Les que constitueixin una amenaça per a les 
espècies autòctones, els hàbitats o ecosistemes, l’agro-
nomia, la salut humana o els recursos econòmics as-
sociats 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 infor-
me previ.

3. Qualsevol persona o organització pot sol·licitar que 
s’iniciï el procediment d’inclusió o exclusió del Catà-
leg d’una espècie o subespècie, adjuntant amb la sol-
licitud una argumentació científica de la mesura pro-
posada.

4. La inclusió al Catàleg d’espècies exòtiques inva-
sores 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. 
Excepcionalment, el departament competent en matè-
ria de medi ambient pot deixar sense efecte la prohibi-
ció quan aquestes activitats siguin necessàries per ra-
ons de recerca, salut, conservació de la biodiversitat o 
seguretat de les persones.

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 demostrat aquest caràcter en altres països o regi-
ons, amb la finalitat de proposar-ne, si s’escau, la in-
clusió 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’espèci-
es, 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 ecosistemes.

3. El departament competent en matèria de medi am-
bient ha de formular un programa d’actuació per a les 
espècies incloses en el Catàleg d’espècies exòtiques 
invasores, que contingui les directrius de gestió i les 
mesures de detecció ràpida i control, mitigació d’im-
pactes i possible erradicació, atorgant prioritat a les 
espècies que suposin la major amenaça per a la con-
servació de la biodiversitat o per a la salut humana. 
Aquests programes s’aproven per ordre de la persona 
titular del departament competent 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 prò-
pia de Catalunya, els recursos genètics i bioquímics de 
les espècies i subespècies autòctones silvestres endè-
miques de Catalunya, la titularitat dels quals corres-
pon a la Generalitat 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 Generali-
tat de Catalunya, sens perjudici d’altres autoritzacions 
que puguin ser preceptives, per dur a terme les activi-
tats següents: 

a) Les recerca, bioprospecció, aprofitament biotecno-
lògic o bioquímic sobre material genètic o bioquímic 
de les espècies i subespècies autòctones silvestres de 
Catalunya. 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 comercialit-
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zat havent-los tingut com a base o com a element con-
dicionant del nou producte o procés, l’autorització es 
pot condicionar al pagament d’una taxa, que s’afecta 
al Fons de conservació del patrimoni natural que esta-
bleix l’article 121.

Les autoritzacions o concessions han de preveure els 
casos en què els recursos es puguin explotar en exclu-
siva, d’acord amb el que preveu la legislació sobre pa-
tents i obtencions vegetals i animals.

b) L’obtenció de títols de varietats vegetals o animals i 
la patent de tecnologies o productes modificats genèti-
cament. En absència de previsió expressa en els títols 
d’autorització o concessió, el dret d’obtenció i patent 
pertany a l’Administració de la Generalitat.

2. Per a l’aprofitament i manipulació de recursos genè-
tics declarats com a bé de domini públic cal una con-
cessió administrativa.

3. S’han de desplegar per reglament els requisits i trà-
mits 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 activi-
tats que afectin sensiblement la biodiversitat.

4. S’ha de regular per reglament l’ús de les varietats 
d’espècies autòctones de plantes que s’utilitzen en jar-
dineria, hidrosembra o altres processos de revegetació 
i que poden contaminar els genotips silvestres.

Article 61. Accés i ús dels recursos genètics

1. El Govern determina en quins casos l’accés als re-
cursos genètics i bioquímics de les espècies esmen-
tades a l’article 60 queda sotmès als requeriments de 
consentiment 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 sosteni-
ble 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, se-
men i ovòcits o llavors de les espècies autòctones sil-
vestres presents a Catalunya, i inventaria la disponibi-
litat d’aquests recursos en centres de recerca, aquaris, 
nuclis zoològics o jardins botànics i similars.

2. El Registre depèn del departament competent en 
matèria de medi ambient i ha de tenir informació ac-
tualitzada sobre les col·leccions de material biològic i 
genètic de les espècies autòctones silvestres presents a 
Catalunya.

Article 63. Organismes modificats genèticament

1. L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar les 
mesures preventives necessàries per evitar el contac-

te dels organismes modificats genèticament modificats 
amb el medi natural, per garantir la conservació de la 
biodiversitat silvestre i la integritat dels hàbitats natu-
rals, i se n’ha de demostrar científicament la seva inno-
cuïtat sobre la biodiversitat silvestre.

2. En els espais naturals protegits es prohibeix l’allibe-
rament d’organismes modificats genèticament, inclo-
ses 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 pro-
tecció poden incloure, entre altres, mesures de conser-
vació «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 in-
clou informació sobre les varietats cultivades i les ra-
ces ramaderes 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 
llavors i material seminal de totes les varietats i races 
esmentades 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 par-
tir de la millor informació científica disponible.

2. La inclusió d’un tipus d’hàbitat a la Llista es fa per 
resolució de la persona titular de la direcció general 
competent en matèria de medi natural, d’ofici o a pro-
posta 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 am-
bient 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 
recuperació i conservació especials per assegurar-ne 
el manteniment, i si és possible, l’expansió dins la seva 
àrea de distribució natural, pel fet que es troben en al-
guna de les circumstàncies següents: 

a) Tenir la seva àrea de distribució molt reduïda i en 
disminució.
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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 clas-
sifiquen, en funció de l’estat de conservació i el grau 
d’amenaça, en alguna de les categories següents: 

a) «En perill de desaparició»: tipus d’hàbitats el man-
teniment dels quals és poc probable si els factors cau-
sals 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 
adversos que actuen sobre ells no es corregeixen.

3. La inclusió d’un tipus d’hàbitat al Catàleg es fa per 
resolució de la persona titular del departament compe-
tent 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 per-
sona o organització pot sol·licitar que s’iniciï el proce-
diment, adjuntant amb la sol·licitud la documentació 
científica que ho justifiqui.

Article 67. Règim jurídic del Catàleg dels 
hàbitats amenaçats

1. La inclusió d’un tipus d’hàbitat al Catàleg compor-
ta 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 degra-
dació 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’incor-
porar 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 compe-
tent en matèria de medi ambient. La proposta s’ha de 
sotmetre a informació pública, a audiència dels ens lo-

cals, a consulta d’entitats científiques, econòmiques, 
culturals, socials i ambientals i a l’informe previ de la 
Comissió Científica Assessora de la Natura.

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 
possible 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 
objectius previstos al pla i l’efectivitat dels instruments 
emprats. En tot cas l’aprovació d’un pla comporta la 
implantació 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 tempo-
rals, d’aigües estancades o corrents, i dolces, salabro-
ses o salines. També són zones humides les zones d’ai-
gües marines la profunditat de les quals no excedeix 
els sis metres i que es poden equiparar a les zones hu-
mides pel seu funcionament ecològic.

2. Les zones humides no es poden destruir, dessecar, 
degradar, alternar-ne el funcionament natural o ser ob-
jecte de recessió. No obstant això el departament com-
petent en matèria de medi ambient pot, amb la finalitat 
de conservació, gestió o restauració ecològica, autorit-
zar l’alteració de les condicions naturals.

3. El planejament urbanístic general hi ha d’aplicar el 
règim del sòl no urbanitzable.

4. El Pla de protecció de les zones humides de Catalu-
nya té per objecte identificar les zones humides i ga-
rantir-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 
cartografia de les zones humides que inclou, i justifi-
cativa.
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b) Normes de protecció.

c) Programa d’actuació i memòria econòmico-finan-
cera.

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-
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 Catalu-
nya, inclòs el patrimoni paleontològic.

2. La inclusió d’un espai a l’Inventari es fa per reso-
lució 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 o de l’Ins-
titut 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, exclus-
sivament o en una alta proporció, en un espai natural 
protegit, l’objectiu de conservar-lo i, si escau, de res-
taurar-lo s’ha d’incorporar als instruments de planifi-
cació i gestió de l’espai natural protegit per tal d’inte-
grar-ne la gestió.

d) En cas que l’espai d’interès geològic es trobi en un 
àmbit d’activitats extractives, el programa de restaura-
ció d’aquesta ha de vetllar per la conservació, visibili-
tat i accessibilitat de l’espai d’interès geològic.

Article 70. Llista de roques i minerals 
protegits

1. Es consideren roques i minerals protegits els que 
mereixen 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 ro-
ques i minerals 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 
departament competent en matèria de medi ambient, 
d’ofici o a proposta de la Comissió Científica Assesso-
ra de la Natura o de l’Institut Geològic de Catalunya. 
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 tipus de roca o mineral a la Llista 
comporta que no es pot col·lectar i no se’n pot autorit-
zar la seva extracció o aprofitament, llevat de l’extra-
cció per motius de recerca científica, autoritzada pel 
departament competent en matèria de medi ambient.

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 planifica-
ció i gestió que els articulen, hi aporten coherència i en 
despleguen els objectius. En concret, en formen part, a 
més dels espais naturals protegits: 

a) El Pla d’espais d’interès natural, que estableix les 
normes generals bàsiques per garantir-ne la protecció 
i la coherència.

b) El Pla d’acció del Sistema d’espais naturals prote-
gits, que defineix i programa els instruments de pla-
nificació, 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’assessorament.

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 bi-
ològica, geològica i paisatgística de Catalunya, inclo-
ent-hi la diversitat genètica, les espècies, els hàbitats i 
el patrimoni geològic, amb especial atenció a les espè-
cies i els hàbitats amenaçats.

b) Promoure i facilitar la recerca, l’estudi i el segui-
ment sobre el patrimoni natural i altres elements d’in-
terès 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 
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protegits, i proveir oportunitats d’ocupació i activitat 
econòmica compatibles amb la conservació dels valors 
naturals 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 ge-
ogràficament que té un règim jurídic propi l’objectiu 
principal del qual és conservar el patrimoni natural.

2. Es poden declarar espais naturals protegits els es-
pais que compleixen algun dels requisits i funcions se-
güents: 

a) Tenir elements representatius de la diversitat bi-
ològica, geològica i paisatgística de Catalunya i dels 
processos ecològics i geològics que hi tenen lloc, amb 
atenció especial als elements fràgils, endèmics o ame-
naçats.

b) Tenir ecosistemes que desenvolupen serveis ambi-
entals rellevants.

c) Tenir elements singulars d’interès ecològic, geolò-
gic, ambiental o científic, i complementàriament d’in-
terès 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 me-
di 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), 
integrades a la Xarxa Natura 2000.

h) Zones humides d’importància internacional inclo-
ses 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 correspo-
nents han de fixar el règim que els és aplicable.

3. La declaració d’un espai en una categoria de pro-
tecció especial no exclou la possibilitat que en el seu 
interior hi hagi àmbits amb un règim de protecció di-
ferent.

Article 74. Les reserves naturals i les reserves 
naturals integrals

1. Les reserves naturals són espais naturals protegits 
terrestres o marins, d’extensió reduïda i amb ecosis-
temes, comunitats, poblacions o altres elements bio-
lògics o geològics que mereixen una protecció estricta 
per la seva raresa, fragilitat, grau d’amenaça, impor-
tància o singularitat.

2. A les reserves naturals se’ls aplica el règim següent: 

a) L’explotació dels recursos naturals està limitada, 
llevat que sigui compatible amb la conservació dels 
valors objecte de protecció.

b) Hi és prohibit recol·lectar material biològic o geo-
lògic 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 Generali-
tat d’expropiar les finques i drets afectats. L’expedient 
d’expropiació s’ha d’iniciar en un termini màxim de 
sis mesos 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 
declaren 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 geomorfolò-
giques, o la bellesa dels seus paisatges, posseeixen uns 
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valors ecològics i científics destacats, i complementà-
riament estètics, culturals i educatius, la conservació 
dels quals mereix una atenció preferent. Els parcs na-
cionals s’han de preservar de totes les intervencions 
que poden alterar-ne la fisonomia, la integritat i l’evo-
lució dels sistemes naturals i la geodiversitat.

2. D’acord amb la legislació específica d’aquesta ca-
tegoria de protecció especial, en els parcs nacionals: 

a) No s’admet cap activitat d’explotació dels recursos 
naturals i cap altra susceptible d’alterar-ne el paisatge, 
la biodiversitat i la geodiversitat, llevat de les activi-
tats 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 fores-
tals, la captura o la pertorbació de les espècies.

c) Hi són prohibits els aprofitaments hidroelèctrics i 
miners, les vies de comunicació, les xarxes energèti-
ques i altres infraestructures i l’execució de qualsevol 
obra o instal·lació, llevat de les necessàries per al des-
envolupament del parc o les que el Govern autoritzi, 
amb caràcter extraordinari i restringit i amb l’informe 
previ de la Comissió Científica Assessora de la Natu-
ra, quan concorrin circumstàncies excepcionals que 
ho justifiquin per raons de protecció ambiental o d’in-
terès públic de primer ordre, i sempre que no hi hagi 
una altra solució satisfactòria.

d) S’ha limitar l’entrada de visitants per garantir la 
protecció 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 nacional. La proposta, previ tràmit d’informació 
pública per un termini no inferior a tres mesos, d’au-
diència als ens locals, de consulta als departaments 
de la Generalitat amb competències sobre el territo-
ri i de consulta a entitats científiques, culturals, eco-
nòmiques, socials i ambientals, s’aprova pel Govern. 
L’acord de Govern d’aprovació inicial es trasllada al 
Parlament i, posteriorment, es tramet al Govern de 
l’Estat per a la seva tramitació a les Corts com a pro-
jecte de Llei. Quan l’espai no es trobi situat íntegra-
ment en el territori de Catalunya s’han d’establir els 
instruments de col·laboració entre Comunitats autòno-
mes 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 ecosiste-
mes, hàbitats, flora, fauna o patrimoni geològic, o per 
la bellesa 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 patrimo-
ni natural amb l’aprofitament ordenat dels seus recur-
sos 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 in-
compatibles amb les finalitats que n’han justificat la 
declaració.

3. Els parcs naturals es declaren per decret del Go-
vern.

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 
cadascun dels seus espais situats integrament en el ter-
ritori de Catalunya correspon a l’Administració de la 
Generalitat. En els espais que tenen un abast territori-
al superior, l’Administració de la Generalitat exerceix 
les competències de gestió sobre la part situada a Ca-
talunya, sens perjudici 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 conti-
nuïtat ecològica amb la part terrestre o amb la zona 
marítima–terrestre.

3. Per a cadascun dels espais de la Xarxa de Parcs de 
Catalunya s’ha d’aprovar un pla d’ordenació dels re-
cursos naturals i un pla de gestió.

4. Els espais de la Xarxa s’administren amb règim 
d’autonomia 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 Xar-
xa tant a la població local com als visitants de l’espai.

6. En els espais de la Xarxa l’Administració de la Ge-
neralitat ha de crear una marca de qualitat per als pro-
ductes i serveis que s’hi porten a terme.

Article 78. Els monuments naturals 

1. Els monuments naturals són espais naturals prote-
gits, terrestres o marins, d’extensió mitjana o reduïda, 
que tenen una singularitat, raresa o bellesa notòries 
pel seu interès ecològic, geològic, científic, paisatgís-
tic o educatiu, la protecció especial de la qual s’ha de 
garantir.

2. També es poden declarar monuments naturals les 
formacions geològiques, els jaciments paleontològics i 
els mineralògics, els estratotips i altres elements de la 
gea que tenen un interès especial per la singularitat o 
importància dels seus valors científics, culturals, pai-
satgístics o educatius.

3. Hi és prohibida l’explotació de recursos naturals, 
llevat que el departament competent en matèria de 
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medi ambient l’autoritzi perquè sigui compatible amb 
la conservació dels valors que n’han motivat la decla-
ració, o per raons de recerca científica.

4. Els monuments naturals es declaren per decret del 
Govern.

Article 79. Les àrees marines protegides

1. Les àrees marines protegides són espais naturals 
protegits exclusivament marins, d’extensió relativa-
ment gran, que contenen ecosistemes, hàbitats, espèci-
es o poblacions d’interès especial per la seva represen-
tativitat, singularitat o grau d’amenaça la conservació 
dels quals s’ha de garantir, però que no disposen de 
les característiques 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 es-
pècies d’interès comunitari, d’acord amb la Directiva 
92/43/CEE del Consell, del 21 de maig de 1992, relati-
va a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna 
i la flora salvatges.

2. El Govern de la Generalitat pot proposar la declara-
ció d’un lloc d’importància comunitària (LIC), a pro-
posta del departament competent en matèria de medi 
ambient, en base als criteris establerts en la norma-
tiva comunitària i la informació científica pertinent, 
i havent-ho sotmès 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 geogràfics i els hàbitats i les espècies 
d’interès comunitari que en són objecte.

3. La formulació pel Govern de la proposta de decla-
ració d’un LIC comporta l’aplicació preventiva i provi-
sional 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 
Govern, en un termini màxim de sis anys, l’ha desig-
nar 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 zo-
na d’especial conservació a l’Administració General de 
l’Estat, per tal que ho comuniqui a la Comissió euro-
pea.

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

1. Són zones d’especial protecció per als ocells (ZE-
PA) els espais naturals protegits que tenen per objec-
te assegurar la supervivència, la reproducció, la muda 
i la hivernada 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 con-
servació de les espècies d’ocells. En el cas de les es-
pècies 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 internacional.

3. Les ZEPA es declaren per acord del Govern, en el 
qual ha de constar la delimitació geogràfica i les espè-
cies que en són objecte.

4. El Govern ha de traslladar la declaració d’una ZE-
PA a l’Administració General de l’Estat, per tal que ho 
comuniqui a la Comissió europea.

5. En aquests espais s’han d’aplicar mesures de con-
servació especials per assegurar la supervivència i la 
reproducció de les espècies d’ocells en la seva àrea de 
distribució.

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 relati-
va als Aiguamolls d’Importància Internacional, espe-
cialment com Hàbitat d’Ocells Aquàtics (Conveni de 
Ramsar).

2. La proposta de declaració la formula el Govern i 
s’ha de trametre als òrgans competents de l’Adminis-
tració General de l’Estat per tal que continuï la trami-
tació derivada de l’execució del Conveni de Ramsar.

Article 83. Les zones especialment protegides 
d’importància per al Mediterrani

1. Són zones especialment protegides d’importàn-
cia per al Mediterrani (ZEPIM) aquells espais natu-
rals protegits, litorals o marins, que tenen per objecte 
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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’Adminis-
tració General de l’Estat per tal que continuï la trami-
tació derivada del Conveni de Barcelona de protecció 
de la Mediterrània.

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 
efectuar: 

a) Mitjançant el Pla d’espais d’interès natural, quan 
l’espai no s’inclou en alguna de les categories de pro-
tecció especial previstes a l’article 73.

b) Mitjançant alguna de les categories de protecció es-
pecial, la qual comporta automàticament la inclusió al 
Pla d’espais d’interès natural.

3. L’instrument de declaració de l’espai natural prote-
git n’ha de definir els objectius específics i la contri-
bució a l’assoliment dels objectius generals del Siste-
ma, i, excepte 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 
categories de protecció especial.

4. En el moment de la declaració, s’han d’incorporar 
en el Pla d’acció del Sistema d’espais naturals prote-
gits, 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 sen-
se afany de lucre que tenen entre les seves finalitats 
la protecció del patrimoni natural o de la Comissió 
Científica Assessora 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 
termini 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 apar-
tats 5 i 6 ha d’incloure un tràmit d’informació pública, 
d’audiència als ens locals i de consulta a entitats cien-

tífiques, econòmiques, socials, culturals i ambientals. 
S’ha de sol·licitar informe a la Comissió Científica As-
sessora 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 pro-
tegits han de determinar els instruments jurídics, fi-
nancers i materials que es considerin necessaris per 
complir eficaçment els fins perseguits amb la seva de-
claració.

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

La reducció o desclassificació d’un espai natural pro-
tegit que afecti la representació del patrimoni natu-
ral 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 euro-
pea coherent, formada per les Zones especials de con-
servació 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 favo-
rable dels tipus d’hàbitats d’interès comunitari i dels 
hàbitats de les espècies d’interès comunitari en la seva 
àrea de distribució 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 cultu-
rals, i les particularitats locals.

3. La Xarxa Natura 2000 a Catalunya s’integra, com 
un subconjunt, en el Sistema d’espais naturals prote-
gits. 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 di-
recta amb la gestió d’espais inclosos a la Xarxa Natura 
2000 o sense ser necessari per a la gestió d’aquests es-
pais, pugui afectar de forma apreciable als espais es-
mentats, ja sigui individualment o en combinació amb 
altres plans i projectes, s’ha de sotmetre a una avalua-
ció adequada de les seves repercussions en l’espai pro-
tegit, tenint en compte els objectius de conservació. A 
la vista de les conclusions de l’avaluació, l’Adminis-
tració només pot declarar conforme el pla o projecte 
quan s’hagin assegurat que no perjudicarà la integritat 
de l’espai protegit i, si escau, després d’haver-ho sot-
mès a informació pública.
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Si, malgrat les conclusions negatives de l’avaluació de 
les repercussions i pel fet de no haver-hi solucions al-
ternatives, s’ha d’executar un pla o projecte per raons 
imperioses d’interès públic de primer ordre, incloses 
les raons socials o econòmiques, cal prendre totes les 
mesures compensatòries que calgui per garantir que 
quedi protegida la coherència global de la Xarxa Na-
tura 2000. Les mesures compensatòries adoptades 
s’han de comunicar a la Comissió europea. En el cas 
que l’espai contingui un tipus d’hàbitat natural o una 
espècies prioritaris, només es poden al·legar conside-
racions relacionades amb la salut humana i la segure-
tat pública o relatives a conseqüències positives d’im-
portància primordial per al medi ambient, o bé, prèvia 
consulta a la Comissió Europea, altres raons imperio-
ses 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 afec-
tats, i també la facultat de l’Administració de la Gene-
ralitat d’exercir els drets de tanteig i de retracte res-
pecte dels actes o negocis jurídics de caràcter onerós i 
celebrats intervius que comportin la creació, transmis-
sió 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 noti-
ficar de manera fefaent al departament competent en 
matèria de medi ambient el preu i les condicions es-
sencials de la transmissió pretesa. Dins els tres mesos 
següents a la notificació, l’Administració de la Gene-
ralitat pot exercir el dret de tanteig, obligant-se al pa-
gament del preu convingut 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 compor-
ta, per als terrenys forestals presents a l’espai que són 
propietat d’entitats públiques, la inclusió en el Catàleg 
de forests d’utilitat pública, i per als de propietat priva-
da 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 me-

sures específiques en els espais naturals protegits per 
articular adequadament la conservació dels valors que 
n’han justificat 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 pro-
posta de declaració com a parc nacional poden pre-
veure zones perifèriques de protecció amb la finali-
tat d’evitar impactes paisatgístics o ecològics sobre 
el parc. També poden preveure la delimitació d’àrees 
d’influència socioeconòmica en les que, amb la finali-
tat d’afavorir el desenvolupament econòmic dels muni-
cipis i fer-lo compatible amb la conservació del parc, 
es determini un règim econòmic i les compensacions 
adequades a les limitacions establertes.

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 
previstos a la secció 2 d’aquest capítol, s’ha d’establir 
mitjançant 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 especí-
fics, 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 
obligatoris per als parcs nacionals, els parcs naturals 
i les reserves naturals. És preceptiva l’aprovació prè-
via del pla per poder procedir a la declaració corres-
ponent.

3. En el cas d’ampliacions de parcs i reserves ja decla-
rats amb pla d’ordenació dels recursos naturals apro-
vat, 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’inte-
rès públic degudament motivades en l’expedient de de-
claració, es poden declarar parcs o reserves naturals 
sense l’aprovació prèvia del pla d’ordenació dels recur-
sos naturals. En aquests casos, el Pla d’espais d’interès 
natural substitueix l’instrument de planificació esta-
blert en la normativa bàsica estatal si bé les previsions 
d’aquest s’han de concretar en el pla d’ordenació de 
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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 na-
turals protegits.

b) Articular harmònicament els espais naturals pro-
tegits amb el conjunt d’instruments de les polítiques 
públiques que hi tinguin incidència, i particularment 
amb la política 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 políti-
ca territorial.

3. El Pla d’espais d’interès natural té vigència indefini-
da. Cada sis anys el departament competent en matè-
ria de medi ambient l’ha de sotmetre a avaluació.

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 contribu-
ció a l’assoliment dels objectius generals del Sistema 
definits a l’article 71.2.

e) Les normes generals bàsiques per garantir la protec-
ció 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 ca-
ràcter general per a les comunitats locals i les seves ac-
tivitats, així com per a l’assoliment dels objectius ge-
nerals 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 inclu-
sió d’un espai en el Pla segueix el procediment d’ela-
boració 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 natu-
ral s’aplica el règim del sòl no urbanitzable previst a la 
legislació urbanística. Els instruments de planejament 
urbanístic i la planificació específica per a les zones 
de muntanya i del litoral s’han d’adequar al contingut 
del Pla.

2. En els espais inclosos al Pla es prohibeix la cir-
culació de vehicles amb motor camp a través i per 
camins, pistes forestals o senders no autoritzats. La 
legislació específica pot establir excepcions a aques-
ta prohibició.

3. En aquests espais no es poden establir àrees des-
tinades 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 
mecanismes i els instruments de planificació, de ges-
tió i d’avaluació del Sistema.

2. El període de vigència del Pla d’acció és el que es-
tableix el seu instrument d’aprovació i no pot ser supe-
rior a deu anys.

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 
gestió 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 de-
fineix per al conjunt del Sistema.

e) La definició dels instruments de seguiment i d’ava-
luació 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 modi-
ficacions i revisions.

5. La tramitació del Pla d’acció ha d’incloure l’audièn-
cia als ens locals, la consulta a entitats científiques, so-
cials, econòmiques, culturals i ambientals i l’informe 
de la Comissió Científica Assessora de la Natura. El 
Pla s’aprova per ordre de la persona titular del departa-
ment competent en matèria de medi ambient.
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Article 96. Plans de gestió 

1. D’acord amb l’instrument de declaració de l’espai 
natural protegit, el Pla de gestió ha de programar les 
actuacions i establir les altres determinacions neces-
sàries 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’in-
formació pública, d’audiència als ens locals, de con-
sulta a entitats científiques, econòmiques, socials, cul-
turals i ambientals, d’informe a la Comissió Científica 
Assessora de la Natura i d’informe dels departaments 
de la Generalitat competents en matèries relacionades 
amb el territori. Correspon a la persona titular del de-
partament competent en matèria de medi ambient for-
mular i aprovar per ordre el Pla. En el cas de la gestió 
delegada en un ens públic, correspon a aquest la for-
mulació i la tramitació 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 afec-
ten 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 
compliment dels objectius del pla.

4. Els plans de gestió poden contenir normes de des-
plegament d’aquelles incloses als plans d’ordenació 
dels recursos naturals o a l’instrument de declaració 
de l’espai natural protegit.

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 planeja-
ment urbanístic o d’altres instruments. Particularment 
poden ser objecte d’aquests instruments els espais na-
turals: 

a) Amb funcions de connector ecològic entre espais 
naturals protegits.

b) Amb funcions d’amortiment del risc de degradació 
d’espais naturals protegits i les àrees d’influència hi-
drogeològica.

c) Els propers a nuclis urbans que prioritzin funcions 
recreatives 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 
altres comunitats autònomes per a la gestió dels espais 
que ultrapassen el territori de Catalunya.

2. El departament competent en matèria de medi am-
bient 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 persona propietària, arrendatària o titular d’un 
dret real, en el marc previst en el dret civil català. Si es 
considera necessària la gestió conjunta de l’espai entre 
diverses administracions 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 
competent en matèria de medi ambient i els mitjans 
econòmics, materials i humans per tal de dur a terme 
la gestió eficaç de l’espai protegit o del conjunt d’es-
pais de què es tracti. Quan en un espai natural protegit 
coexisteixen diverses figures de protecció, la modali-
tat 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 
activitats que s’hi desenvolupen, mitjançant l’emissió 
d’informes, autoritzacions, concessions i altres fórmu-
les reconegudes en la legislació, inclòs el règim san-
cionador.

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’infraes-
tructures i serveis.

d) L’adopció de mesures de foment, com per exemple 
subvencions, incentius econòmics i accions de forma-
ció i capacitació, entre d’altres.

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 com-
pensatòries amb relació a la gestió de finques que no 
són propietat 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 pro-
tegits: 

a) L’òrgan de govern, col·legiat o unipersonal.
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b) L’òrgan de gestió, que constitueix una unitat tècni-
ca.

c) L’òrgan de cooperació, per garantir la participació 
pública 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’es-
pai 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 pressu-
post, d’acord amb el pressupost aprovat pel Parlament 
de Catalunya.

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 for-
mulen per desplegar l’instrument de declaració de l’es-
pai natural protegit.

g) Proposar i promoure mesures i actuacions per a la 
millor protecció de l’espai natural protegit, per al fo-
ment del coneixement i el gaudi ordenat dels seus va-
lors i per contribuir al desenvolupament socioeconò-
mic 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 noves 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 
directrius de l’òrgan de govern i l’assessorament cien-
tífic, 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 natu-
ralesa 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, 
necessaris 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 qual-
sevol pla, projecte, actuació, obra, moviment de terres 
o explotació dels recursos naturals, dins i fora de l’es-
pai 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 ter-
cers.

h) Vetllar pel compliment a l’interior de l’espai natu-
ral protegit de les normes generals de protecció que 
estableix 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 sec-
tors representats amb els objectius i l’actuació de l’es-
pai natural protegit.

b) Fomentar la cooperació de les entitats que hi són 
representades, o d’altres que es dediquin als mateixos 
objectius, amb l’espai natural protegit i la seva gestió, 
i concertar actuacions d’interès comú amb aquesta fi-
nalitat.

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 òr-
gans de l’espai natural protegit sotmetin a la seva con-
sideració.

e) Ésser informat regularment dels plans, els projectes 
i les actuacions duts a terme en la gestió de l’espai na-
tural protegit.

6. Correspon a l’òrgan científic assessor: 

a) Assessorar, a partir del coneixement científic, l’òr-
gan de govern i l’òrgan de gestió de l’espai natural pro-
tegit 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 
objectius.

c) Formular propostes per a la recerca en l’àmbit de 
l’espai natural protegit.

d) Emetre informes sobre els afers que els altres òr-
gans de l’espai natural protegit sotmetin a la seva con-
sideració.

e) Ésser informat regularment dels plans, els projectes 
i les actuacions duts a terme en la gestió de l’espai na-
tural protegit.
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7. Quan hi ha criteris contradictoris entre els organis-
mes competents per atorgar l’autorització de les activi-
tats en els espais naturals protegits i els òrgans de ges-
tió, 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 
senyals informatius i d’afitament, que han de seguir 
les directrius 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 ne-
cessaris per a la seva col·locació, conservació i renova-
ció 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 ecosiste-
mes terrestres o marins que, pels seus valors ecològics 
i culturals, la UNESCO declara com a espais per a la 
conservació del patrimoni natural i cultural, la inves-
tigació i la recerca de nous models d’ús racional dels 
recursos.

2. Les reserves de la biosfera han de complir les se-
güents 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 per-
manent relacionades amb les activitats d’interès local, 
regional, nacional i mundial encaminades a la conser-
vació i el desenvolupament sostenible.

3. Correspon al Govern aprovar la proposta de decla-
ració de reserva de la biosfera i traslladar-la a l’Ad-
ministració General de l’Estat per a la seva trame-
sa al Comitè Internacional del Programa MaB de la 
UNESCO.

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’in-
terès local en el seu terme municipal en terrenys no 
inclosos en espais naturals protegits. El departament 
competent en matèria de medi ambient els ha d’inclou-
re 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 pa-
trimoni natural de Catalunya i a les matèries regula-
des en aquesta Llei, en forma escrita, visual, sonora, 
electrònica o qualsevol altra, que estigui en poder de 
les administracions públiques o d’altres subjectes que 
la posseeixin en el nom de les administracions, és ac-
cessible al públic, en les condicions i amb els requisits 
que estableix la normativa d’accés a la informació am-
biental.

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’ac-
cés a la informació sobre la biodiversitat i el patrimoni 
natural, i també l’intercanvi d’informació en processos 
de planificació, gestió, seguiment i avaluació.

2. El departament competent en matèria de medi am-
bient és el responsable de gestionar el Sistema d’infor-
mació sobre el patrimoni natural.

3. D’acord amb els principis d’informació mútua, co-
operació i col·laboració, les administracions públiques 
de Catalunya han de facilitar la informació que sigui 
de rellevància per a la seva integració en el Sistema. 
Igualment s’ha d’integrar al Sistema d’informació la 
informació d’interès que prové de centres d’estudi o 
recerca, universitats, museus, jardins botànics, aquaris 
i parcs zoològics de titularitat pública.
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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 
elaborat mitjançant finançament públic, la integració 
al Sistema 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 in-
tegra la informació relativa a la distribució, l’abundàn-
cia, l’estat de conservació i la utilització i qualsevol 
altra informació que es consideri necessària sobre les 
espècies, amb l’objectiu de millorar-ne el coneixe-
ment, la conservació, la gestió, el seguiment, l’avalua-
ció i la divulgació. Aquesta informació s’ha d’integrar 
amb altres sistemes estatals i internacionals d’infor-
mació en matèria de biodiversitat.

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 compe-
tent en matèria 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 Catalunya per tal de proporcionar informació relle-
vant 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 sintèti-
ca el seus resultats i que es puguin transmetre a la so-
cietat 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 
competent en matèria de medi ambient ha d’elaborar 
i fer públic un informe sintètic cada any i un informe 
complet cada cinc anys sobre l’estat del patrimoni na-
tural a Catalunya, corresponent al seu àmbit compe-
tencial, i que ha d’incloure com a mínim els indicadors 
que fa esment l’apartat 2.

4. El departament competent en matèria de medi am-
bient pot establir convenis de col·laboració amb enti-
tats públiques o privades que tingui expertesa o que 
coordinin xarxes de voluntariat per al seguiment de la 
biodiversitat i el patrimoni natural i que puguin pro-
porcionar dades rellevants per al Sistema de segui-
ment.

5. El Sistema de seguiment ha de comprendre la vigi-
lància de l’estat de conservació dels hàbitats i les es-
pècies que han justificat la inclusió d’espais a la Xarxa 
Natura 2000, d’acord amb el que estableix la legislació 
comunitària.

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 pre-
veure mesures per garantir que els beneficis derivats 
de l’ús d’aquests coneixements i pràctiques es compar-
teixen equitativament. Ha d’incloure també el conei-
xement tradicional vinculat al maneig, ús i aplicacions 
de l’agrobiodiversitat.

2. Els departaments competents en matèria de medi 
ambient, de cultura i d’agricultura i ramaderia han de 
gestionar conjuntament l’Inventari de coneixements 
tradicionals relatius a la biodiversitat.
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Article 109. Promoció de la recerca científica

1. Les administracions públiques de Catalunya han de 
fomentar i impulsar programes de recerca científica 
relacionats amb la biodiversitat i el patrimoni natural 
de Catalunya i la seva conservació. Amb aquest ob-
jecte, poden establir convenis de col·laboració amb les 
universitats i centres de recerca.

2. Els plans de recerca i innovació que aprova el Go-
vern han d’integrar en els seus objectius el foment de 
la recerca i el coneixement de la biodiversitat i el patri-
moni natural i la seva conservació.

3. El sistema català de recerca ha de sistematitzar la 
bioprospecció en la biodiversitat pròpia de Catalunya.

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

El departament competent en matèria de medi ambi-
ent ha d’avaluar, com a mínim cada sis anys, els re-
sultats de les polítiques de conservació del patrimoni 
natural. El resultat d’aquesta avaluació ha de ser d’ac-
cés públic.

Títol VI. Instruments i mesures de participació 
social

Article 111. Custòdia del territori

1. La custòdia del territori és el conjunt d’estratègies, 
accions 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 ob-
jectius 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 territori o un ens local, per tal de garantir la con-
servació i la gestió sostenible del seu patrimoni natu-
ral, cultural i paisatgístic. Amb aquesta finalitat, els 
acords de custòdia del territori estableixen objectius 
de conservació del patrimoni natural de la finca o fin-
ques, 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 pú-
blica 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, 

tinguin 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 terri-
tori, adscrit al departament competent en matèria de 
medi ambient, és un registre públic de caràcter admi-
nistratiu on s’han d’inscriure les entitats de custòdia i 
els acords de custòdia del territori que aquestes enti-
tats formalitzen per tal de tenir dret als beneficis esta-
blerts en la legislació.

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

Les entitats que tenen per finalitat l’estudi i la con-
servació de la natura i que estan inscrites al Registre 
d’organitzacions no governamentals adscrit al depar-
tament 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 desplega-
ment 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 adminis-
tracions 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 
instruments previstos en aquesta Llei.

d) Poder accedir als ajuts públics destinats a finançar 
actuacions que contribueixin a l’assoliment dels objec-
tius 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 rústi-
ques o d’explotacions agràries i forestals, incloses les 
organitzacions agràries professionals.
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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 empre-
ses poden formular plans d’acció per a la biodiversi-
tat en el seu àmbit material, territorial i competencial, 
amb l’objectiu de contribuir a la conservació de la bio-
diversitat en el seu àmbit d’actuació.

2. Els plans d’acció han d’incloure, com a mínim, un 
diagnòstic de la relació entre l’entitat promotora i la 
biodiversitat, i la definició de mesures adequades per 
contribuir 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 redac-
ció i execució.

4. El departament competent en matèria de medi am-
bient ha de dur un registre dels plans d’acció per a la 
biodiversitat. Els organismes i entitats que formulen 
plans d’acció ho han de comunicar al departament es-
mentat 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 116. Acords de conservació

1. El departament competent en matèria de medi am-
bient pot signar acords de conservació amb les perso-
nes propietàries, arrendatàries o titulars de drets reals 
sobre finques rústiques que contribueixen a l’assoli-
ment dels objectius d’aquesta Llei.

2. Els acords de conservació gaudeixen dels matei-
xos 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 competènci-
es 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 
local.

b) Gestionar espais naturals protegits per delegació de 
l’Administració de la Generalitat i, en aquest cas, for-
mular 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 mitjan-
çant les associacions de municipis de Catalunya.

3. Els ajuntaments poden crear Comissions munici-
pals de patrimoni natural, com a òrgans de participa-
ció ciutadana regulats per la legislació vigent en matè-
ria 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’assoli-
ment dels objectius d’aquesta Llei.

4. El departament competent en matèria de medi am-
bient ha de prestar assessorament i suport a les Comis-
sions municipals de patrimoni natural.

Article 118. Consell Social de la Natura

1. El Consell Social de la Natura és un òrgan de l’Ad-
ministració de la Generalitat que exerceix funcions de 
deliberació, consulta i assessorament i facilita la par-
ticipació 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 
participació de les associacions de municipis de Cata-
lunya, de les organitzacions professionals vinculades 
al medi natural, de les organitzacions professionals 
agràries, i de les entitats sense afany de lucre més re-
presentatives que tenen com a objecte la conservació 
del patrimoni natural.

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’Adminstració 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 composi-
ció 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 
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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 càr-
rec a fons de les administracions públiques de Ca-
talunya 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, protec-
ció, conservació i restauració del patrimoni natural i 
les mesures que les fomenten.

2. El Fons de conservació del patrimoni natural es do-
ta amb les partides assignades en els pressupostos de 
la Generalitat, les aportacions de fons d’altres admi-
nistracions, de persones físiques i jurídiques i dels fons 
comunitaris 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 sanci-
ons derivades de les infraccions previstes en aquesta 
Llei, dels interessos que el Fons mateix generi i d’al-
tres fonts de finançament que es determinin.

3. S’ha de regular per decret els programes i actuaci-
ons que s’han de finançar a càrrec del Fons.

Article 122. Fiscalitat ambiental per a la 
conservació del patrimoni natural

Les administracions públiques de Catalunya han d’es-
tablir mesures fiscals i financeres que fomentin la con-
secució 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 
patrimoni natural, en particular les que suposen una 
transformació efectiva de les característiques ecològi-
ques del territori.

b) L’establiment de reduccions, bonificacions o exemp-
cions per a les activitats que fomenten accions respec-
tuoses 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 Genera-
litat per persones físiques i jurídiques que tinguin com 
a finalitat 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 custò-
dia 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 propie-
tàries o titulars de drets reals sobre finques i recursos 
naturals és objecte d’una deducció del 50% de la ba-
se d’aquesta participació sobre el tram autonòmic de 
la quota íntegra de l’Impost sobre la renda de les per-
sones 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 declaraci-
ons 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 
cadastral de la finca.

c) En la constitució d’altres drets reals sobre una finca, 
el valor que resulta d’aplicar, en cadascun dels perío-
des impositius de duració del dret real, el 10% del va-
lor cadastral de la finca.

d) En la subscripció d’acords de custòdia del territori 
sobre una finca, que no estableixin drets reals i s’ajus-
tin a les determinacions de l’article 111, o en la sus-
cripció 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 impo-
sitius de durada de l’acord, el 5% del valor cadastral 
de la finca.

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 nor-
mes 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 
privació singular de la propietat privada o de drets o 
interessos patrimonials legítims requereix necessària-
ment la indemnització corresponent.

Article 125. Pagament amb finques d’alt valor 
natural

Les persones titulars de finques situades en espais na-
turals protegits o d’alt valor natural, d’una superfície 
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superior a les 100 ha, poden sol·licitar a les Adminis-
tracions públiques de Catalunya l’admissió de la cessió 
en propietat 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 depar-
tament competent 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 pa-
trimoni natural puguin contribuir econòmicament al 
manteniment o la millora de les activitats que interve-
nen positivament en la conservació del patrimoni na-
tural.

2. El Govern pot regular els sistemes de pagament per 
serveis ambientals per tal que no es produeixin distor-
sions en el mercat ni en la conservació del patrimoni 
natural.

Títol IX. Règim de compliment dels objectius de 
la Llei

Article 127. Infraccions

1. Les infraccions tipificades en matèria de biodiversi-
tat i patrimoni natural es classifiquen en lleus, greus i 
molt greus.

1.1. Infraccions lleus: 

a) La pertorbació, mort, captura i retenció intenciona-
da de les espècies d’ocells a les èpoques de reproduc-
ció, 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.

e) La tinença i l’ús de munició que contingui plom du-
rant l’exercici de la caça i el tir esportiu, quan aquestes 
activitats s’exerceixin en les zones humides incloses a 
Pla de protecció de les zones humides.

f) La introducció en el medi natural d’espècies, subes-
pècies o races al·lòctones no incloses al Catàleg d’es-
pècies exòtiques invasores quan puguin tenir els efec-
tes previstos 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 ac-
tivitat o una obra en el medi natural, emeses pel depar-
tament competent en matèria de medi ambient o per 
qualsevol agent de l’autoritat.

i) L’alteració lleu de les condicions ecològiques d’un 
espai durant la tramitació d’un pla d’ordenació del re-
cursos naturals.

j) L’alteració lleu de les condicions ecològiques d’un 
espai natural protegit mitjançant ocupació, rompuda, 
tallada, arrencada o altres accions, fora de casos au-
toritzats.

k) El trànsit pels llocs d’accés restringit o prohibit, o 
fora de l’horari establert, sense autorització o incom-
plint les condicions que regulin les normes de l’espai 
natural protegit.

l) La instal·lació en un espai natural protegit senyals, 
cartells o altres elements anàlegs sense la deguda au-
torització o quan no s’ajustin a les directrius establer-
tes en aquesta Llei.

1.2. Infraccions greus: 

a) La utilització de productes químics, radiacions, 
substàncies biològiques, la realització d’abocaments, 
la contaminació acústica, l’abocament o l’abandó d’ob-
jectes, de residus o altres deixalles, el moviment de 
terres o el vessament de residus que alterin les con-
dicions dels ecosistemes 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, 
possessió, comerç o intercanvi, captura i oferta amb 
qualsevol 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 auto-
ritzats.

d) La pertorbació o molèstia intencionada d’espècies 
catalogades com a «vulnerables» o en «perill d’extin-
ció».

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 propà-
guls, de les espècies incloses al Catàleg d’espècies 
exòtiques invasores, llevat de la seva autorització ex-
pressa.

g) La destrucció de l’hàbitat o de les àrees sensibles 
d’espècies catalogades com a «vulnerables» o «en pe-
rill d’extinció», en particular del lloc de repòs, cam-
peig o alimentació.
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h) La destrucció o el deteriorament significatiu de les 
zones humides.

i) La destrucció o el deteriorament significatiu dels hà-
bitats inclosos a la categoria de «vulnerable» o «en pe-
rill de desaparició» del Catàleg d’hàbitats amenaçats.

j) L’alteració greu de les condicions ecològiques d’un 
espai natural protegit mitjançant ocupació, rompuda, 
tallada, arrencada o altres accions, fora de casos au-
toritzats.

k) La destrucció o el deteriorament dels hàbitats d’in-
terès 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 re-
cursos 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 com-
pensatòries determinades a la declaració d’impacte 
ambiental pel que fa als objectius d’aquesta Llei.

1.3. Infraccions molt greus: 

a) La destrucció o alteració d’àrees crítiques d’espèci-
es catalogades com a «vulnerables» o «en perill d’ex-
tinció».

b) La destrucció, mort, deteriorament, recol·lecció, 
possessió, comerç o intercanvi, captura i oferta amb 
qualsevol finalitat, o naturalització d’espècies de flora 
i fauna i els seus tàxons inferiors catalogades com a 
«vulnerables» o «en perill d’extinció», així com la dels 
seus nius, ous, propàguls o restes.

c) La introducció en el medi natural d’espècies inclo-
ses al Catàleg d’espècies exòtiques invasores.

2. En el cas que la valoració de les infraccions greus 
previstes a les lletres a), b), i), g), k) i m) de l’apartat 
1.2 superi 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 infrac-
tors n’han instat en la forma deguda, davant l’adminis-

tració competent, la legalització, i aquesta s’ha aprovat 
o autoritzat.

2. Als efectes del que determina l’apartat 1, la tramita-
ció de l’expedient d’infracció se suspèn un cop s’acre-
dita davant l’instructor o instructora que s’ha presentat 
la 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 
euros.

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 bene-
fici 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 segu-
retat de les persones o els béns protegits.

b) El grau d’intencionalitat, participació i benefici di-
recte o indirecte obtingut per l’infractor.

c) La reiteració i la reincidència en la comissió de la 
infracció durant el darrer any.

d) La irreversibilitat dels danys o deteriorament pro-
duïts.

e) La col·laboració efectiva de l’infractor en la restitu-
ció del bé i reparació dels danys produïts.

f) La comissió de la infracció dins un espai natural 
protegit o en una àrea crítica establerta per a una es-
pècie.

Article 131. Mesures addicionals

1. La comissió d’infraccions greus pot comportar la 
impossibilitat de rebre subvencions amb fons de la Ge-
neralitat destinades a fomentar pràctiques ambientals 
sostenibles d’un a cinc anys.

2. La comissió d’infraccions molt greus o la reiteració 
en les infraccions greus també pot comportar acumu-
lativament: 

a) El tancament de les instal·lacions, locals o els esta-
bliments respectius, o la suspensió temporal de l’acti-
vitat, amb la corresponent anotació als registres cor-
responents, per un període de dos mesos a cinc anys.
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b) En el cas de construccions, instal·lacions, obres i 
projectes, 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 administra-
cions públiques en els casos i amb el procediment pre-
vist 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 restaura-
dores que, si escau, els hagi estat imposat, o hagin sa-
tisfet la sanció.

3. L’incompliment d’alguna de les condicions d’una 
autorització excepcional per a la captura o la possessió 
d’una espècie protegida pot comportar la retirada pro-
visional i immediata d’aquesta autorització pels agents 
de l’autoritat, 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’aplicació del comís preventiu que es pot determinar 
a criteri de l’autoritat actuant en el moment d’estendre 
l’acta d’inspecció o interposar la denúncia. La impo-
sició 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 perso-
na 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 proce-
dents de comís pot ser perillós per a la seva supervi-
vència, els pot comportar patiments innecessaris o en 
fes perillar la readaptació a la vida salvatge, el depar-
tament competent en matèria de medi ambient pot de-
cidir de forma immediata la destinació final de l’ani-
mal, inclòs l’alliberament.

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 alli-
berar-lo van a compte de la persona causant de les cir-
cumstàncies que l’han determinat.

Article 133. Subjectes responsables

Als efectes d’aquesta Llei, es consideren responsa-
bles de les infraccions les persones físiques i jurídi-
ques 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 in-
fractora 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 tin-
gui coneixement l’administració. En els casos en què 
es persisteixi 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 com-
puta 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.

Article 136. Procediment sancionador

La tramitació dels expedients sancionadors s’ha 
d’ajustar als principis i procediment que estableix la 
normativa reguladora 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 ma-
tèria 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 ambi-
ent.

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 con-
servació d’una espècie, hàbitat o d’altres elements del 
patrimoni natural, la persona titular de la direcció ge-
neral competent en matèria de medi natural, per mitjà 
d’una resolució motivada, pot requerir a l’òrgan com-
petent la suspensió de l’execució d’obres o activitats, o 
qualsevol altra mesura provisional que eviti la conti-
nuïtat o l’extensió del dany ambiental. Si aquest no ho 
fa en el termini que s’indiqui a la resolució, pot subsi-
diàriament adoptar la mesura.

2. Iniciat el procediment sancionador, la persona ti-
tular de la direcció general competent en matèria de 
medi natural pot suspendre l’activitat cinegètica o de 
pesca continental de forma cautelar quan es detec-
ti la presència de verí en forma d’esquers tòxics o en 
animals enverinats siguin domèstics o salvatges. Així 
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mateix aquesta suspensió cautelar pot estendre’s a un 
radi de 5 km com a mesura recuperadora del dany bio-
lògic o de prevenció de risc sanitari.

3. Les mesures provisionals poden ésser revocades o 
modificades, d’ofici o a instància de part, durant el 
procediment sancionador, i s’extingeixen en el mo-
ment que se n’adopta la resolució final, llevat que si-
guin imposades en qualitat de sanció. En aquest cas, la 
durada de la mesura provisional computa, si escau, als 
efectes del compliment de la sanció.

Article 139. Reparació del dany causat i 
restauració

1. Sens perjudici de les responsabilitats penal o admi-
nistrativa, el responsable de l’infracció ha d’adoptar 
les mesures necessàries per tal d’aconseguir la restau-
ració del bé a l’estat previ del moment de produir-se el 
dany, en la forma i condició fixades per la normativa 
de responsabilitat ambiental. Així mateix, està obligat 
a indemnitzar els danys i perjudicis que no puguin ser 
reparats, en els termes de la resolució corresponent.

2. El departament competent en matèria de medi am-
bient pot subsidiàriament procedir a la reparació i res-
tauració.

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 coerciti-
ves per fer efectiu el compliment dels deures imposats 
per aquesta Llei i per les resolucions administratives 
dictades per al compliment del que aquesta disposa.

2. La imposició de multes coercitives exigeix la for-
mulació prèvia d’un requeriment escrit, en el qual s’ha 
d’indicar el termini de què es disposa per al compli-
ment de l’obligació i la quantia de la multa que pot 
ésser imposada. En tot cas, el termini ha d’ésser sufi-
cient per complir l’obligació i la multa no pot excedir 
de 3.000 euros.

3. En cas que, un cop imposada una multa coerciti-
va, es mantingui l’incompliment que l’hagi motiva-
da, l’Administració pot reiterar-la tantes vegades com 
calgui, fins al compliment de l’obligació, sense que en 
cap cas el termini pugui ésser inferior al fixat en el pri-
mer requeriment.

4. Les multes coercitives són independents i compa-
tibles 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 patrimo-
ni natural s’han d’inscriure totes les infraccions i san-
cions 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 
naturals protegits de Catalunya.

Tercera. Paratges naturals d’interès nacional

Els paratges naturals d’interès nacional, excepte el Pa-
ratge Natural d’Interès Nacional del Vessant Sud del 
Massís de l’Albera, passen a tenir la consideració de 
monuments naturals.

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 
Internacional 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 ambi-
ent, amb la col·laboració si s’escau dels departaments 
implicats 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 protegi-
des prevista en aquesta Llei, continua vigent el llistat 

Fascicle tercer
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d’espècies protegides del Decret legislatiu 2/2008, de 
15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció 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 Con-
sell Social de la Natura i la Comissió Científica Asses-
sora 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 
Generalitat de Catalunya la taula de correspondències 
dels plans vigents dels espais naturals protegits amb 
relació als instruments 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’aques-
ta 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 au-
tomàticament al Catàleg d’arbres i arbredes monu-
mentals 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 in-
tegrals.

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 De-
cret 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 natu-
rals.

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 Catalu-
nya, amb l’objectiu de modernitzar i fer més eficient 
l’administració del medi natural i garantir l’aplicació 
dels objectius 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 Barce-
lona 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 legislació especial de la vall l’Aran.

Cinquena. Modificació del règim jurídic i la 
delimitació dels espais naturals protegits ja 
declarats

El règim jurídic i la delimitació dels espais naturals 
protegits declarats mitjançant una llei pot ser modificat 
mitjançant 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 Ca-
dí-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 apli-
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car als espais que tenen la màxima categoria de pro-
tecció en els plans territorials parcials.

Vuitena. Denominacions d’espais naturals 
protegits

1. El Parc Natural de la Serra del Montsant passa de 
denominar-se Parc Natural de Montsant.

2. El Paratge Natural d’Interès Nacional de la Vall del 
Monestir de Poblet passa a denominar-se Monument 
Natural del Bosc de Poblet.

Novena. Rompudes forestals

Es modifica l’article 23 de la Llei forestal de Catalu-
nya, 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’Interès Nacional del Vessant Sud del Massís de l’Al-
bera, que inclou les reserves naturals parcials adja-
cents.

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. Afectacions pressupostaries

Els preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produirien efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponents a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Tretzena. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor vint dies després de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2012

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.11. DESIGNACIONS DE SENADORS PER A 
REPRESENTAR LA GENERALITAT AL SENAT

Procediment per a elegir els senadors que 
han de representar la Generalitat de Catalu-
nya al Senat
Tram. 280-00001/10

Nombre de senadors per grup parlamentari

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de 
gener de 2013, atès el que disposa l’article 3 de la Llei 
6/2010, del 26 de març, del procediment de designació 
dels senadors que representen la Generalitat al Senat, 
i d’acord amb la Junta de Portaveus, ha acordat que la 
distribució proporcional entre els grups parlamentaris 
sigui feta segons el sistema d’Hondt, que, aplicat a la 
composició actual dels grups parlamentaris, dóna la 
distribució següent:

GP de Convergència i Unió: 4

GP d’Esquerra Republicana de Catalunya: 1

GP Socialista: 1

GP del Partit Popular de Catalunya: 1

GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa: 1

GP de Ciutadans: -

G Mixt: -

Palau del Parlament, 15 de gener de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Termini de presentació de candidats

Finiment del termini: 18.01.2013; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2013.

Candidats a senadors proposats pels grups 
parlamentaris

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 152.3 del Reglament del Par-
lament, faig constar que els grups parlamentaris, en 
compliment de l’acord de la Mesa del Parlament i de la 
Junta de Portaveus del 15 de gener de 2013, han propo-
sat els candidats següents perquè representin la Gene-
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ralitat al Senat, d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez

Coralí Cunyat i Badosa

Josep Maldonado i Gili

Eva Parera i Escrichs

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Ester Capella i Farré

Grup Parlamentari Socialista

José Montilla Aguilera

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

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

Joan Saura i Laporta

Palau del Parlament, 18 de gener de 2013

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Tramesa a la Comissió

Als efectes del que disposa l’article 4.3 de la damunt 
dita Llei 6/2010, s’acorda de trametre les candidatures 
a la Comissió de l’Estatut dels Diputats i als grups par-
lamentaris.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2013.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la Caixa Laie-
tana
Tram. 250-00034/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 776 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, diputat, Josep 
Vendrell Gardeñes, 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 per tal que sigui subs-
tanciada davant la comissió que correspongui.

Exposició de motius

La caixa d’estalvis mataronina, Caixa Laietana, no 
només ha deixat de ser una caixa mataronina. Després 
d’una nefasta política especulativa que va inflar el glo-
bus de la bombolla immobiliària, l’entitat financera es 
va integrar en el grup Bankia, entitat que, amb pos-
terioritat ha estat nacionalitzada, tot limitant la seva 
gestió a una Fundació de caràcter especial tutelada per 
la Generalitat a través d’una comissió gestora. A dia 
d’avui existeixen seriosos dubtes que es pugui man-
tenir l’Obra social, que s’havia consolidat amb els es-
talvis de milers de maresmencs però que, fruit de les 
actuacions especulatives i la mala gestió de l’entitat de 
crèdit, s’ha quedat pràcticament sense recursos.

La situació de Caixa Laietana va quedar fortament 
qüestionada per la comercialització fraudulenta als 
seus clients minoristes de les participacions preferents, 
el deute subordinat i les obligacions subordinades, que 
ha suposat que milers d’afectats hagin perdut la totali-
tat o la parcialitat dels seus estalvis, incloent indemnit-
zacions per acomiadament o herències familiars.

En aquest context, el fins ara president de Caixa Laie-
tana, Josep Ibern, va presentar la dimissió després de 
celebrar-se l’últim Consell d’administració de la Fun-
dació Caixa Laietana. En l’actual context de descrèdit 
de la gestió financera de l’entitat, Josep Ibern abando-
na les seves responsabilitats amb una indemnització 
superior als 525.000 euros i a més, entre abril de 2008 
i desembre de 2010, es va auto-dotar la seva assegu-
rança de jubilació amb més de 2, 5 milions d’euros, al 
marge de seu quantiós Pla de Pensions com a empleat 
d’Alta Direcció. Anteriorment, al febrer de 2008, va 
cessar per jubilació l’anterior Director de Caixa La-
ietana, Sr. Pedro Antonio de Dòria i Lagunas, que en 
l’actualitat està rebent del seu Pla de Pensions d’Alta 
Direcció un cobrament de 30.000 euros bruts mensu-
als Tot això quan ja s’havia posat de manifest l’esclat 
de la bombolla immobiliària i s’havien col·locat als es-
talviadors més modestos un gran paquet de participa-
cions preferents i participacions subordinades.

Atès que aquests fets suposen un nou greuge per a tots 
els clients que havien confiat en l’entitat financera i cal 
considerar aquelles indemnitzacions com a poc ètica, 
profundament injusta i absolutament injustificables si 
es té en compte la situació econòmica en que ha quedat 
Caixa Laietana i les responsabilitats per la mala gestió 
financera dels equips directius anterior en haver-la por-
tat fins aquesta situació que ha condemnat a la misèria 
a molts afectats per les participacions preferents, que es 
quedaran sense estalvis per fer front a les seves necessi-
tats econòmiques o per passar la jubilació.
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Atès que la reforma sobre el règim jurídic de les entitats 
financeres comporta la dissolució de gran part de les 
antigues caixes d’estalvi per a convertir aquestes enti-
tats en Fundacions especials, com és el Cas de Caixa 
Laietana, així com la dissolució dels Consells d’admi-
nistració de la seva obra social i substitució per una co-
missió gestora en tant es constitueix la nova Fundació 
especial, tal com es preveu en la llei, moment en el que, 
pocs dies abans de la dissolució, tal com preveu la Llei, 
es té coneixement de la dimissió del seu President.

Atès que, un cop creada la nova fundació, l’obra social 
de caixa Laietana, disposarà d’un recursos reduïts per 
a seguir oferint a Mataró uns serveis que de sempre 
han estat àmpliament valorats per a tots els ciutadans, 
com son: la biblioteca, l’espia multimèdia, l’ateneu, la 
casa Coll i Regàs i l’equipament cultural de la Gatassa, 
per citar els de més relleu.

Ateses les competències que corresponen a la Gene-
ralitat de Catalunya en matèria de control i supervisió 
de les Caixes d’Estalvi catalanes i de protectorat de la 
seva obra social i les fundacions corresponents.

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: 

1) Manifesta el seu desacord i denuncia públicament 
la forma de procedir per part dels darrers equips di-
rectius de Caixa d’Estalvis Laietana, tant pel que fa a 
la molt dolenta gestió financera dels darrers anys, en 
especial per la col·locació de participacions preferents 
i subordinades en els darrers anys a impositors d’avan-
çada edat i nuls coneixements econòmics i financers, 
que ha condemnat a la misèria a molts afectats per les 
participacions preferents, que es quedaran sense estal-
vis per fer front a les seves necessitats econòmiques o 
per passar la jubilació.

2) Denuncia les indemnitzacions que han rebut els 
seus dos últims directors, a compte dels fons de la ma-
teixa per exagerades, injustificables i injustes.

3) Insta el Govern a: 

3.1) Realitzar tots els actes d’investigació i en el seu 
cas a obrir els corresponents expedients, per depurar 
les responsabilitats a que hi hagi pogut haver lloc en 
la gestió financera de Caixa d’Estalvis Laietana durant 
els darrers anys.

3.2) Realitzar totes les gestions necessàries per tal 
d’instar als dos últims directors generals de Caixa La-
ietana a que renunciïn a la percepció de les indemnit-
zacions rebudes i que el seu import vagi destinat a cre-
ar un fons social per a pal·liar les circumstàncies de 
penúria en les que es troben les persones afectades per 
la compra de productes d’alt risc financer ofertats per 
l’antiga caixa Laietana.

3.3) Cas de que no s’aconsegueixi el proposat en el 
punt anterior, fer les gestions necessàries davant el 
Govern de l’Estat per tal que

a) Prengui les mesures necessàries per tal d’aconse-
guir el retorn d’aquestes indemnitzacions per part dels 
dos darrers directors.

b) Aclareixi l’origen i la legalitat i legitimitat de l’acu-
mulació de patrimoni dels dos últims equips d’alta di-
recció de Caixa d’Estalvis Laietana, en aquests darrers 
anys, i –cas de ser procedent– exercitar les accions le-
gals a que hi hagi lloc per rescabalar els perjudicis que 
s’hagin pogut ocasionar als fons propis de l’entitat.

c) Vetlli per la salvaguarda de l’important patrimo-
ni de la Fundació Caixa Laietana, així com impulsar 
el manteniment de l’obra social que fins ara ha portat 
l’obra social de caixa Laietana a la ciutat de Mataró.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Salvador 
Milà Solsona, diputat GP ICV-EUiA; Josep Vendrell 
Gardeñes, diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la 
concessió del servei d’Aigües Ter Llobregat 
i sobre el subministrament d’aigua a la regió 
metropolitana de Barcelona
Tram. 250-00035/10

Presentació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb dotze 

altres diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 777 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant el Ple del Parlament.

Exposició de motius

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya va fer pública al DOUE el dia 
01.08.2012, al DOGC del dia 3.08.2012 i al BOE 
del 4.08.2012 la licitació d’un contracte de gestió de 
serveis públics en la modalitat de concessió per a la 
construcció, la millora, la gestió i l’explotació de les 
instal·lacions que constitueixen la xarxa de proveïment 
Ter-Llobregat, que comprenen el tractament, l’emma-
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gatzematge i el transport de l’aigua a la Regió metro-
politana de Barcelona.

Malgrat els nombrosos pronunciaments, requeriments 
i recursos en contra d’aquest procés de privatització 
que van formular moltes administracions locals, for-
ces polítiques i sindicals, entitats cíviques, socials i de 
medi ambient, el Govern de la Generalitat va mantenir 
la seva intenció de privatitzar la gestió d’aquest servei 
estratègic de forma precipitada.

Així, en un principi, el Govern va anunciar que el pas-
sat 17 d’octubre de 2012 s’adjudicaria aquest concurs, 
al que es van presentar dos grans grups empresarials 
i financers, un liderat per AGBAR i l’altra per ACCI-
ONA. la licitació d’Aigües Ter Llobregat (ATL). No 
obstant, el 26 d’octubre de 2012, la presidència de la 
Generalitat va deixar en evidència a la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat i retardava el procés al·legant 
que calia una anàlisi completa de les dues ofertes pre-
sentades per ACCIONA i AGBAR, per finalment, el 
6 de novembre, adjudicar la concessió a ACCIONA, 
la qual cosa va motivar una recció virulenta en con-
tra per part d’AGBAR que va formular el recurs es-
pecial contra l’adjudicació davant l’Òrgan Administra-
tiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), 
previst en el text refós, de legislació de contractes del 
sector públic, RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novem-
bre quin òrgan, de caràcter uni-personal, està adscrit 
al Departament de Presidència.

Malgrat l’article 45 del referit T.R. de legislació de con-
tractes del sector públic estableix de forma expressa i 
taxativa que una vegada interposat el recurs especial 
contra l’adjudicació quedarà en suspens la tramitació 
de l’expedient, la persona que ha estat nomenada, uni-
personalment, com a Òrgan Administratiu de Recur-
sos Contractuals de Catalunya (OARCC) va aixecar la 
suspensió cautelar el 30 de novembre de 2012, al·legant 
l’existència d’interès públic superior però anunciant 
que el recurs es resoldria en termini molt breu.

Malgrat aquest advertiment del Òrgan Administratiu 
de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), el 
Govern de la Generalitat i molt concretament el De-
partament d’Economia i Finances va forçar que el ma-
teix dia del canvi de Govern, el 28 de desembre de 
2012 al matí, es signés el contracte amb ACCIONA 
de forma totalment precipitada per tal d’ingressar els 
298’6 milions d’euros del primer pagament previst, tot 
i tenir coneixement que estava pendent la resolució del 
recurs d’AGBAR.

Exactament tres dies hàbils després d’haver-se signat 
el contracte de concessió amb ACCIONA, l’Òrgan 
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya 
(OARCC), adscrit al Departament de Presidència de 
la Generalitat, dictava resolució el dia 3 de gener de 
2013 per la qual declarava exclosa l’oferta presenta-
da per ACCIONA del concurs d’adjudicació ja que va 
considerar que l’oferta tècnica d’ACCIONA incomplia 

les condicions establertes als plecs del concurs pel fet 
que modificava el calendari d’execució d’obres i pos-
posava les inversions exigides, atenent el recurs que hi 
va presentar Aigües de Barcelona (Agbar). Es fa difícil 
creure que el propi Govern de la Generalitat no cone-
gués l’existència d’aquesta resolució que, per força, ha-
via d’estar ja preparada el dia 28 de desembre de 2012, 
quan es va signar el contracte. En el mateix moment 
es procedia a dissoldre l’empresa pública Aigües Ter 
Llobregat (ATLL).

El Govern de la Generalitat ha anunciat que pensava 
interposar recurs contenciós-administratiu contra el 
seu propi organisme intern i ha intentat fer creure que 
entretant es resolia el recurs es continuaria mantenint 
la gestió del servei per part d’ACCIONA. Resulta sor-
prenent que el Govern no expliqui que l’article 49 de 
la referida llei de contractes del sector públic estableix 
ben clarament el caràcter immediatament executiu de 
les resolucions de l’Òrgan Administratiu de Recur-
sos Contractuals de Catalunya (OARCC), i els efectes 
retroactius a efectes de l’adjudicació de la concessió, 
sense oblidar les importants conseqüències indemnit-
zatòries tant per l’empresa que ha signat el contacte i 
pagat el cànon –inclosos danys i perjudicis– com per 
l’empresa recurrent.

També resulta del tot increïble que el Govern de la Ge-
neralitat digui que pensa recórrer contra aquesta reso-
lució del seu propi organisme, amagant que el mateix 
article de la llei de contractes diu expressament que no 
procedeix la revisió d’ofici de les resolucions d’aquest 
òrgan ni estarà subjecte a la fiscalització pels òrgans 
de control intern de les administracions al que es trobi 
adscrit, és a dir en aquest cas el Departament de Presi-
dència de la Generalitat.

Tot plegat posa de manifest que, tant l’actual com l’an-
terior Govern de la Generalitat, han actuat en aquest 
tema amb greu irresponsabilitat, precipitació, vulne-
ració de normes bàsiques administratives, i en perju-
dici del patrimoni i les finances públiques de la Ge-
neralitat. Al que cal afegir la pèrdua del control d’una 
estructura estratègica per Catalunya, com és la xarxa 
d’abastament d’aigua que afecta a la Regió metropoli-
tana de Barcelona i a sis milions d’habitants i que, a 
més, suposa posar en mans privades un important pa-
trimoni públic que ha estat pagat per tots els consumi-
dors d’aigua i per moltes administracions locals.

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

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya reprova l’actuació de 
l’actual i de l’anterior Govern de la Generalitat de Ca-
talunya en tot el procés de concessió per a la cons-
trucció, la millora, la gestió i l’explotació de les instal-
lacions que constitueixen la xarxa de proveïment 
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Ter-Llobregat, per haver incorregut en una pràctica ab-
solutament irresponsable, precipitada, amb vulneració 
de normes bàsiques administratives, i en perjudici del 
patrimoni i les finances públiques de la Generalitat; 
així com per haver permès la pèrdua del control públic 
d’una estructura estratègica per Catalunya, com és la 
xarxa d’abastament d’aigua que afecta a la Regió me-
tropolitana de Barcelona, pagada per tots els ciutadans 
i per moltes administracions locals.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Deixar sense efecte, de forma definitiva, el procés 
de concessió per a la construcció, la millora, la gestió 
i l’explotació de les instal·lacions que constitueixen la 
xarxa de proveïment Ter-Llobregat que comprenen el 
tractament, l’emmagatzematge i el transport de l’aigua 
que afecta a l’àrea metropolitana de Barcelona, per-
què no hi ha cap motiu ni tècnic, ni econòmic, ni molt 
menys ambiental o social per seguir amb la seva pri-
vatització.

b) Reconstituir i mantenir de forma definitiva Aigües 
Ter - Llobregat com a empresa pública, atès que aques-
ta és una estructura d’Estat de la que ja disposa Cata-
lunya i és un recurs estratègic, l’accés a la qual és un 
dret humà fonamental i essencial per a la vida.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres, diputat GP ICV-EUiA; Do-
lors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; David 
Companyon Costa, diputat GP ICV-EUiA; Hortèn-
sia Grau Juan, diputada GP ICV-EUiA; Joan Herre-
ra Torres, president GP ICV-EUiA; Laura Massana 
Mas, diputada GP ICV-EUiA; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt GP ICV-EUiA; Salvador Milà Solsona, 
diputat GP ICV-EUiA; Marta Ribas Frias, diputada 
GP ICV-EUiA; Josep Vendrell Gardeñes, diputat GP 
ICV-EUiA; Lorena Vicioso Adrià, diputada GP ICV-
EUiA; Marc Vidal Pou, diputat GP ICV-EUiA; Sara 
Vilà Galan, diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la 
concessió del servei d’Aigües Ter Llobregat 
i sobre el subministrament d’aigua a la regió 
metropolitana de Barcelona
Tram. 250-00036/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds -  

Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb dotze 

altres diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 778 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió que correspongui.

Exposició de motius

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya va fer pública al DOUE el dia 
01.08.2012, al DOGC del dia 3.08.2012 i al BOE 
del 4.08.2012 la licitació d’un contracte de gestió de 
serveis públics en la modalitat de concessió per a la 
construcció, la millora, la gestió i l’explotació de les 
instal·lacions que constitueixen la xarxa de proveïment 
Ter-Llobregat, que comprenen el tractament, l’emma-
gatzematge i el transport de l’aigua a la Regió metro-
politana de Barcelona.

Malgrat els nombrosos pronunciaments, requeriments 
i recursos en contra d’aquest procés de privatització 
que van formular moltes administracions locals, for-
ces polítiques i sindicals, entitats cíviques, socials i de 
medi ambient, el Govern de la Generalitat va mantenir 
la seva intenció de privatitzar la gestió d’aquest servei 
estratègic de forma precipitada.

Així, en un principi, el Govern va anunciar que el pas-
sat 17 d’octubre de 2012 s’adjudicaria aquest concurs, 
al que es van presentar dos grans grups empresarials 
i financers, un liderat per AGBAR i l’altra per ACCI-
ONA. la licitació d’Aigües Ter Llobregat (ATL). No 
obstant, el 26 d’octubre de 2012, la presidència de la 
Generalitat va deixar en evidència a la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat i retardava el procés al·legant 
que calia una anàlisi completa de les dues ofertes pre-
sentades per ACCIONA i AGBAR, per finalment, el 
6 de novembre, adjudicar la concessió a ACCIONA, 
la qual cosa va motivar una recció virulenta en con-
tra per part d’AGBAR que va formular el recurs es-
pecial contra l’adjudicació davant l’Òrgan Administra-
tiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), 
previst en el text refós, de legislació de contractes del 
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sector públic, RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novem-
bre quin òrgan, de caràcter uni-personal, està adscrit 
al Departament de Presidència.

Malgrat l’article 45 del referit T.R. de legislació de con-
tractes del sector públic estableix de forma expressa i 
taxativa que una vegada interposat el recurs especial 
contra l’adjudicació quedarà en suspens la tramitació 
de l’expedient, la persona que ha estat nomenada, uni-
personalment, com a Òrgan Administratiu de Recur-
sos Contractuals de Catalunya (OARCC) va aixecar la 
suspensió cautelar el 30 de novembre de 2012, al·legant 
l’existència d’interès públic superior però anunciant 
que el recurs es resoldria en termini molt breu.

Malgrat aquest advertiment del Òrgan Administratiu 
de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), el 
Govern de la Generalitat i molt concretament el De-
partament d’Economia i Finances va forçar que el ma-
teix dia del canvi de Govern, el 28 de desembre de 
2012 al matí, es signés el contracte amb ACCIONA 
de forma totalment precipitada per tal d’ingressar els 
298’6 milions d’euros del primer pagament previst, tot 
i tenir coneixement que estava pendent la resolució del 
recurs d’AGBAR.

Exactament tres dies hàbils després d’haver-se signat 
el contracte de concessió amb ACCIONA, l’Òrgan 
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya 
(OARCC), adscrit al Departament de Presidència de 
la Generalitat, dictava resolució el dia 3 de gener de 
2013 per la qual declarava exclosa l’oferta presenta-
da per ACCIONA del concurs d’adjudicació ja que va 
considerar que l’oferta tècnica d’ACCIONA incomplia 
les condicions establertes als plecs del concurs pel fet 
que modificava el calendari d’execució d’obres i pos-
posava les inversions exigides, atenent el recurs que hi 
va presentar Aigües de Barcelona (Agbar). Es fa difícil 
creure que el propi Govern de la Generalitat no cone-
gués l’existència d’aquesta resolució que, per força, ha-
via d’estar ja preparada el dia 28 de desembre de 2012, 
quan es va signar el contracte. En el mateix moment 
es procedia a dissoldre l’empresa pública Aigües Ter 
Llobregat (ATLL).

El Govern de la Generalitat ha anunciat que pensava 
interposar recurs contenciós-administratiu contra el 
seu propi organisme intern i ha intentat fer creure que 
entretant es resolia el recurs es continuaria mantenint 
la gestió del servei per part d’ACCIONA. Resulta sor-
prenent que el Govern no expliqui que l’article 49 de 
la referida llei de contractes del sector públic estableix 
ben clarament el caràcter immediatament executiu de 
les resolucions de l’Òrgan Administratiu de Recur-
sos Contractuals de Catalunya (OARCC), i els efectes 
retroactius a efectes de l’adjudicació de la concessió, 
sense oblidar les importants conseqüències indemnit-
zatòries tant per l’empresa que ha signat el contacte i 
pagat el cànon –inclosos danys i perjudicis– com per 
l’empresa recurrent.

També resulta del tot increïble que el Govern de la Ge-
neralitat digui que pensa recórrer contra aquesta reso-
lució del seu propi organisme, amagant que el mateix 
article de la llei de contractes diu expressament que no 
procedeix la revisió d’ofici de les resolucions d’aquest 
òrgan ni estarà subjecte a la fiscalització pels òrgans 
de control intern de les administracions al que es trobi 
adscrit, és a dir en aquest cas el Departament de Presi-
dència de la Generalitat.

Tot plegat posa de manifest que, tant l’actual com 
l’anterior Govern de la Generalitat, han actuat en 
aquest tema amb greu irresponsabilitat, precipitació, 
vulneració de normes bàsiques administratives, i en 
perjudici del patrimoni i les finances públiques de 
la Generalitat. Al que cal afegir la pèrdua del con-
trol d’una estructura estratègica per Catalunya, com 
és la xarxa d’abastament d’aigua que afecta a la Re-
gió metropolitana de Barcelona i a sis milions d’ha-
bitants i que, a més, suposa posar en mans privades 
un important patrimoni públic que ha estat pagat per 
tots els consumidors d’aigua i per moltes administra-
cions locals.

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

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya reprova l’actuació 
de l’actual i de l’anterior Govern de la Generalitat 
de Catalunya en tot el procés de concessió per a la 
construcció, la millora, la gestió i l’explotació de 
les instal·lacions que constitueixen la xarxa de pro-
veïment Ter-Llobregat, per haver incorregut en una 
pràctica absolutament irresponsable, precipitada, 
amb vulneració de normes bàsiques administratives, 
i en perjudici del patrimoni i les finances públiques 
de la Generalitat; així com per haver permès la pèr-
dua del control públic d’una estructura estratègica 
per Catalunya, com és la xarxa d’abastament d’aigua 
que afecta a la Regió metropolitana de Barcelona, 
pagada per tots els ciutadans i per moltes adminis-
tracions locals.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Deixar sense efecte, de forma definitiva, el procés 
de concessió per a la construcció, la millora, la gestió 
i l’explotació de les instal·lacions que constitueixen la 
xarxa de proveïment Ter-Llobregat que comprenen el 
tractament, l’emmagatzematge i el transport de l’aigua 
que afecta a l’àrea metropolitana de Barcelona, per-
què no hi ha cap motiu ni tècnic, ni econòmic, ni molt 
menys ambiental o social per seguir amb la seva pri-
vatització.

b) Reconstituir i mantenir de forma definitiva Aigües 
Ter - Llobregat com a empresa pública, atès que aques-
ta és una estructura d’Estat de la que ja disposa Cata-
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lunya i és un recurs estratègic, l’accés a la qual és un 
dret humà fonamental i essencial per a la vida.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres, diputat GP ICV-EUiA; Do-
lors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; David 
Companyon Costa, diputat GP ICV-EUiA; Hortèn-
sia Grau Juan, diputada GP ICV-EUiA; Joan Herre-
ra Torres, president GP ICV-EUiA; Laura Massana 
Mas, diputada GP ICV-EUiA; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt GP ICV-EUiA; Salvador Milà Solsona, 
diputat GP ICV-EUiA; Marta Ribas Frias, diputada 
GP ICV-EUiA; Josep Vendrell Gardeñes, diputat GP 
ICV-EUiA; Lorena Vicioso Adrià, diputada GP ICV-
EUiA; Marc Vidal Pou, diputat GP ICV-EUiA; Sara 
Vilà Galan, diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la negociació 
amb l’empresa Sonae per al manteniment de 
les instal·lacions i la venda de l’empresa Ta-
bleros Tradema, de Solsona
Tram. 250-00037/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 779 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, dipu-
tada 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 se-
güent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

El passat 4 de desembre del 2012 l’empresa Tableros 
Tradema que pertany a la multinacional portuguesa 
Sonae i ubicada a la capital del Solsonès, va anunciar 
el seu tancament. La clausura de l’empresa més impor-
tant de la comarca suposa l’acomiadament de 142 per-
sones i 160 llocs indirectes afectats.

Durant 45 anys, l’economia del Solsonès ha estat es-
tretament lligada a la fàbrica de taulers i conglomerats 
i en els darrers anys l’empresa ja havia encadenat di-
versos ERO. Amb aquest tancament, Tradema se suma 
a les altres indústries clausurades a Solsona i l’atur a la 
comarca creix tot sobrepassant el 35%. La desocupa-
ció a la comarca del Solsonès és alarmant i arriba en 
aquest moments al 27%.

Els treballadors/es de Tradema conscients dels plans 
de l’empresa Sonae així com el Consell Comarcal del 
Solsonès i l’Ajuntament de Solsona, van traslladar les 
seves preocupacions sobre el possible tancament a la 

Generalitat de Catalunya. La Generalitat però no ha 
informat als treballadors amb transparència sobre les 
negociacions que ha mantingut amb l’empresa per tal 
d’evitar-ne el tancament, pel que en realitat se’n desco-
neixen les mesures preses si és que n’hi ha hagut.

El grup Sonae al·lega la inviabilitat econòmica de la fà-
brica i la davallada de la demanda com a principals ar-
guments per al tancament. Tanmateix i segons dades 
aportades pels mateixos treballadors i sindicats, cor-
roborades a més per les administracions locals, la vi-
abilitat econòmica de la fàbrica és un fet. La planta de 
Solsona en els darrers anys, va firmar 3 expedients de 
regulació de suspensió temporal dels contractes de tre-
ball. No obstant fins al juliol de 2011 els afectats regu-
laven 3 o 4 dies al mes i algunes seccions ni tan sols 
ho van arribar a fer, i durant alguns mesos a més no 
va regular cap treballador. És demostrable que es van 
fer hores extres, algunes pagades i altres cobertes amb 
períodes de descans. Aquests fets demostren l’activitat 
continuada de la fàbrica.

La davallada concretament es va produir quan l’expor-
tació es va centralitzar cap a França i quan la majoria 
de comandes es van traspassar a la filial de Linares. És 
notificable que el desviament de la producció ha impli-
cat que el centre de Linares augmentés torns i personal 
en detriment de la fàbrica del Solsonès.

Atès que el Solsonès és una comarca prepirinenca amb 
una extensa massa forestal que ocupa el 78% de la su-
perfície (prop de 78.000 hectàrees) cal veure la gestió de 
la mateixa com una oportunitat per a la creació d’ocu-
pació dins el sector ja sigui amb la gestió de la neteja 
de sotabosc, la implantació de la biomassa distribuïda 
o derivats de la fusta. El cessament de Tradema en una 
zona amb aquestes característiques exigeix la implica-
ció de les administracions públiques en tots els nivells 
per garantir el seu manteniment així com l’equilibri so-
cioeconòmic del territori. A més, la pèrdua d’una indús-
tria que fins ara ha consumit el subproducte de la fusta 
posarà en perill la viabilitat d’altres activitats del sector. 
El tancament de Tradema és greu per Catalunya ja que, 
malgrat ser un país boscós, fins ara només s’ha buscat 
l’especulació a curt termini a baix cost i no hem estat 
capaços de desenvolupar una indústria transformadora 
que generi producte de qualitat amb alt valor afegit.

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 Ge-
neralitat a: 

1. Negociar amb l’empresa Sonae el manteniment de 
les instal·lacions mentre aquesta romangui clausurada 
per tal d’evitar-ne desperfectes, molèsties i deteriora-
ment i exigeixi a la multinacional facilitar la venta de 
la filial solsonina sense condicions.
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2. Actuar com a intermediària per aconseguir les mi-
llors condicions d’acomiadament per als 142 treballa-
dors/es de la fàbrica i a vetllar pels 160 llocs indirectes 
afectats i que a través de la taula de reactivació econò-
mica formada per les administracions locals, Associ-
ació d’Empresaris del Solsonès i el Centre Tecnològic 
Forestal, la Generalitat doni sortida i faci les gestions 
corresponents per amortitzar les instal·lacions de la fà-
brica i crear una o més empreses que cobreixin tota la 
gama de productes de la fusta, de major qualitat i valor 
afegit fins a la biomassa o altres subproductes per tal 
de reinserir laboralment tots els aturats/es afectats es-
pecialitzats en el sector i crear la plena ocupació a la 
comarca

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el finançament 
il·legal d’Unió Democràtica de Catalunya
Tram. 250-00038/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 793 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, 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 la Comissió que 
correspongui.

Exposició de motius

L’acord al qual han arribat amb la Fiscalia el dia 8 de 
gener els acusats de l’anomenat cas Pallarols i el partit 
Unió Democràtica de Catalunya implica el reconeixe-
ment dels delictes comesos. UDC assumeix que es va 
finançar il·legalment en acceptar un acord que l’obliga 
a retornar a la Generalitat tres-cents vuitanta vuit mil 
euros, en tant que partícip a títol lucratiu en el delicte i 
en concepte de responsabilitat civil subsidiària.

Els fets són gravíssims perquè ja no es tracta de pre-
sumptes delictes pendents de sentència sinó del reco-
neixement del fets per part dels mateixos implicats, en 
una sentència de conformitat: avui es pot afirmar sen-
se cap mena de dubte que Unió Democràtica de Cata-
lunya s’ha finançat de forma il·legal.

En aquests moments en què la transparència i la hon-
radesa en la gestió pública son més necessàries que 
mai, aquests fets suposen un cop molt fort a la cre-
dibilitat d’Unió Democràtica de Catalunya i dels seus 
dirigents. És evident que el màxim dirigent d’UDC, el 
senyor Duran i Lleida, hauria de presentar la dimissió 
de tots els seus càrrecs públics i de partit, en coherèn-
cia amb el seu compromís de dimitir si es demostrava 
finançament irregular del seu partit. En cas contrari, el 
Govern de la Generalitat l’hauria de cessar en aquells 
càrrecs en que hagi estat nomenat per la mateixa Ge-
neralitat.

Però a més és imprescindible que UDC, que s’ha fi-
nançat de forma il·legal, deixi de rebre fons públics de 
forma immediata.

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 a: 

1) Cessar al senyor Josep Antoni Duran i Lleida dels 
càrrecs que ostenta en representació de la Generalitat 
de Catalunya.

2) Deixar sense efecte de forma immediata totes les 
subvencions o aportacions de fons de la Generalitat 
que per qualsevol motiu o concepte haguessin de re-
bre Unió Democràtica de Catalunya o les Fundacions 
o Instituts amb vinculació amb l’esmentat partit.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’aturada de les 
obres d’edificació de la finca de Can Junca-
della, a Lloret de Mar
Tram. 250-00039/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat 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 se-
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güent per tal que sigui substanciada davant la comissió 
que correspongui.

Exposició de motius

La finca de Can Juncadella, a Lloret de Mar (La Sel-
va), es troba dins de l’Espai d’Interès Natural del Mas-
sís de Cadiretes com un dels seus valors paisatgístics 
a protegir. Al seu voltant hi trobem un continu de ca-
les, sortints rocosos i penya-segats amb construccions 
aïllades i també zones fortament urbanitzades, a més 
de les poblacions de Lloret de Mar, Tossa de Mar, Pa-
lamós, Sant Feliu de Guíxols... En aquest sentit, la im-
portància paisatgística i ambiental d’una massa fores-
tal gairebé aïllada com és la finca de Can Juncadella 
mereix la màxima atenció i protecció del Govern de 
Catalunya davant processos de degradació de l’entorn 
que poden ser irreversibles. A més, la finca de Can 
Juncadella forma part de la xarxa europea d’espais na-
turals, Xarxa Natura 2000, i de la proposta de decla-
ració com a zona d’especial interès per a les aus (ZE-
PA) i lloc d’interès comunitari (LIC). També a nivell 
municipal es protegeix la part edificada existent com a 
patrimoni i bé cultural, mitjançant un catàleg específic 
de masies i cases rurals, i estableix les normatives a 
seguir per adequar-se al planejament urbanístic o sec-
torial per a la protecció i millora del paisatge.

L’any 2010, el propietari d’aquesta finca va rebre au-
torització municipal d’obra per fer una nova edifica-
ció dins d’un espai protegit per llei amb la conformi-
tat de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 
Abans, el 2008, havia presentat un projecte de cons-
trucció que, d’acord a l’informe del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge (DMAH) no tenia cabuda 
dins les directives de protecció de l’espai ja que limita 
i condiciona la nova construcció a les activitats agrí-
coles, ramaderes o forestals pròpies de la zona. En les 
següents propostes, al 2009 i al 2010, es va intentar 
adaptar el projecte a la normativa amb petites modi-
ficacions que no encaixaven en el model de protec-
ció i gestió de l’espai i que no van obtenir l’aprovació 
del DMAH, però que sí encaixaven en el model del 
POUM de Lloret de Mar, en forma de restauració de 
construccions existents. El que finalment s’ha fet és un 
habitatge amb un total de 3.200 m2 construïts (soter-
rani, planta baixa i primera planta) amb 13 dormito-
ris i 15 places d’aparcament, que assegura que destina 
340 m2 a la gestió forestal de la finca.

Donat que l’autorització de l’obra, i l’obra constructiva 
en sí, són fets gairebé consumats i que estan sotme-
sos a un procés judicial iniciat per la Fiscalia de Medi 
Ambient de Girona; 

Atès que les deficiències i falta de recursos per part de 
la Generalitat per a la gestió de l’entorn natural són ca-
da vegada més profundes i greus, i que comprometen 
el futur dels espais naturals de Catalunya; 

Ateses les competències de la Generalitat de Catalu-
nya en matèria d’urbanisme, de medi ambient i de ges-
tió d’espais costaners.

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 a: 

1) Aturar de manera immediata les obres d’edificació 
de la finca i a prendre les mesures oportunes per tal 
que es revisi, i revoqui, si s’escau, el procés d’autorit-
zació favorable concedit per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona.

2) Aplicar mesures de control més eficients en l’àmbit 
de les autoritzacions i tràmits administratius per a la 
protecció del Massís de Cadiretes, en particular, i dels 
espais naturals protegits de Catalunya, en general, da-
vant de possibles futures agressions i riscos ambien-
tals i humans, sobretot en les zones més sotmeses a la 
pressió i interacció humanes.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el canvi de de-
nominació de la biblioteca municipal de 
Castelldefels
Tram. 250-00040/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 824 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari 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 se-
güent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

Ramón Fernàndez Jurado (Almeria 1914-Barcelo-
na 1984), fou dirigent del moviment obrer, membre 
del POUM, lluitador contra el feixisme, condemnat a 
trenta anys de presó pel franquisme i alliberat l’any 
1942, resistent a la clandestinitat, exiliat, membre de 
l’Assemblea de Catalunya, professor de català, caste-
llà i esperanto, poeta i escriptor, regidor socialista de 
l’Ajuntament de Castelldefels l’any 1983, i elegit dipu-
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tat del PSC al Parlament de Catalunya l’any 1984 tot i 
que no pogué exercir com a tal a causa de la malaltia 
que li causà la mort.

El Ple de l’Ajuntament de Castelldefels va aprovar el 
25 de març de 1986 per unanimitat posar el nom de 
Ramón Fernández Jurado a la Biblioteca municipal.

Vint-i-sis anys després, el 12 desembre de 2011 l’ac-
tual alcalde de Castelldefels, del Partit Popular, va 
aprovar un decret en el que,en motiu del trasllat de la 
Biblioteca a un nou edifici, es canviava el nom de la 
Biblioteca Ramón Fernàndez Jurado pel de Bibliote-
ca Central. El decret de l’alcalde argumentava que no 
existia cap acord de posar el nom de Fernàndez Jurado 
a la Biblioteca, dada totalment falsa que fou corregida 
en un decret posterior.

L’acord de l’actual govern municipal de Castellde-
fels, format per CiU, PP i AVVIC no es pot entendre 
d’una altra manera que com una represàlia política per 
la trajectòria de Ramón Fernàndez Jurado. La decisió 
ha provocat el rebuig de bona part de la ciutadania de 
Castelldefels que es va concretar en la presentació de 
al voltant de 3.000 signatures demanant que es retor-
ni el nom originari a la Biblioteca, recollides pel Col-
lectiu RFJ que treballa per la defensa de la continuïtat 
del nom de la Biblioteca municipal.

És evident que la decisió de donar nom a una Biblio-
teca municipal és competència de l’Ajuntament; però 
res no impedeix que el Parlament faci constar la seva 
contrarietat pel fet, i més tractant-se d’un exdiputat del 
Parlament de Catalunya, que va ser objecte d’home-
natge pel Ple del Parlament després de la seva mort i 
que ara veu malmesa la seva memòria.

En la sessió necrològica celebrada pel Parlament de 
Catalunya el dia 10 d’octubre de 1984, el diputat socia-
lista Raimon Obiols va afirmar: «Aquest home va mo-
rir essent un gran català» i el president del Parlament, 
Miquel Coll i Alentorn es va «associar de tot cor a la 
presentació d’aquesta figura i al seu elogi». Ara, vint-
i-vuit anys després, és de justícia que el Parlament de 
Catalunya, sigui conseqüent amb aquell merescut ho-
menatge i treballi per reparar la injustícia que l’Ajunta-
ment de Castelldefels ha comés.

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: 

A) Lamenta i rebutja la decisió de l’Ajuntament de 
Castelldefels de canviar el nom de la Biblioteca mu-
nicipal que portava la denominació de Ramón Fer-
nàndez Jurado des de feia vint-i-sis anys, i demana a 
l’Ajuntament que estudiï la possibilitat de restituir el 
nom de Ramón Fernàndez Jurado com a denominació 
de la Biblioteca municipal.

B) Promourà un acte en record de Ramón Fernàn-
dez Jurado, que fou elegit diputat del Parlament, l’any 
1984, com a desgreuge per la decisió de l’Ajuntament 
de Castelldefels d’eliminar el seu nom de la denomina-
ció oficial de la Biblioteca municipal.

C) Fa arribar a la vídua i a la resta de la família de l’ex-
diputat Ramón Fernàndez Jurado el seu desgrat per la 
situació produïda, i lamenta que ni tan sols en fossin 
informats directament per l’Ajuntament.

D) Insta al Govern a realitzar gestions amb l’Ajunta-
ment de Castelldefels, des del ple respecte a l’autono-
mia municipal, per tal que l’Ajuntament pugui reconsi-
derar la decisió d’eliminar el nom de Ramón Fernàndez 
Jurado de la denominació de la Biblioteca municipal.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la construcció 
del submarí Ictineu 3
Tram. 250-00041/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 825 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari 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 se-
güent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

Ictineu Submarins, empresa ubicada a Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat) està construint el Subma-
rí Ictineu 3. Aquest submarí, impulsat per una petita 
empresa catalana, podrà arribar a gran profunditat i 
serà un instrument bàsic per tasques de investigació 
submarina, infraestructures o rescats, i està rebent el 
reconeixement internacional. Es tracta d’un submarí 
que incorporarà materials i tecnologies innovadores, 
així com tècniques de construcció avançades i siste-
mes energètics no contaminants, sistemes de gestió 
i control intel·ligents i les últimes tecnologies en sis-
temes de posicionament, navegació, comunicacions i 
sensors. Tindrà la capacitat de baixar fins a profun-
ditats de 1200 metres, i això el situarà entre els deu 
submarins del món amb més capacitat de profunditat 
d’immersió. Hi podran baixar tres persones en mis-
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sions de varies hores i fer qualsevol tipus de treball. 
Ictineu Submarins SL, ha estat desenvolupant durant 
els últims 4 anys un sistema de bateries d’ió liti polí-
mer tolerant a pressió certificat que serà pioner al món 
i que obre la porta a la comercialització de nous pro-
ductes, patents i nous mercats. En aquests moments les 
tasques de construcció continuen gràcies a una cam-
panya de subscripció popular. És evident que la Ge-
neralitat ha de col·laborar econòmicament en aquesta 
iniciativa que prestarà gran serveis en matèria d’inves-
tigació i salvaments, serà rendible econòmicament ge-
nerant molts llocs de treball qualificats i coneixement, 
i contribuirà a donar a conèixer el nom de Catalunya 
al món.

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 a: 

Donar suport econòmic i logístic al projecte de Sub-
marí Ictineu 3, per tal de fer possible la finalització 
amb èxit de la seva construcció el més aviat possible 
i donar impuls a un sector tecnològic i econòmic amb 
gran projecció de futur: la tecnologia submarina.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una 
investigació per la intervenció policial da-
vant les protestes per un desnonament a 
Salt
Tram. 250-00042/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 826 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari 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 se-
güent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

El dia 23 d’abril de 2012 a Salt (Gironès) la interven-
ció policial contra una concentració de persones que 
protestaven contra un desnonament va provocar cinc 

ferits. És necessari que el Departament d’Interior obri 
una investigació interna per esbrinar que va passar i si 
se’n deriven responsabilitats.

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 a: 

Obrir una investigació interna sobre l’actuació del De-
partament d’Interior davant les protestes per un desno-
nament a Salt el dia 23 d’abril de 2012, que va provo-
car ferides a cinc persones.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la supressió 
dels privilegis de les confessions religioses
Tram. 250-00043/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 827 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari 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 se-
güent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre de 
2011 de mesures urgents en matèria pressupostària, 
tributària i financera per a la correcció del dèficit pú-
blic, va aprovar, entre d’altres mesures que suposaven 
un important increment dels impostos pel conjunt de 
la població, l’augment de l’IBI (Impost sobre Béns Im-
mobles) entre un 4% i un 10%.

L’apartat c de article 62 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, estableix 
que estaran exempts del pagament de l’IBI els immo-
bles «de l’Església Catòlica, en els termes previstos en 
l’Acord Espanyol i la Santa Seu sobre Afers Econò-
mics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions 
confessionals no catòliques legalment reconegudes, en 
els termes establertes en els respectius acords de coo-
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peració subscrits en virtut d’allò que disposa en l’arti-
cle 16 de la Constitució.» 

Aquesta exempció total i permanent de la contribució 
territorial urbana afecta a temples i capelles, residèn-
cies, oficines, seminaris, convents, habitatges, locals 
de tot tipus, places d’aparcament i solars titularitat de 
l’Església Catòlica i d’altes confessions religioses.

L’exempció també s’estén, segons estableix l’article 
62.2 de l’esmentada llei als béns immobles que es des-
tinin a l’ensenyament per centres docents acollits, to-
talment o parcialment, al règim de concert educatiu, 
quant a la superfície afectada a l’ensenyament concer-
tat.

La Llei de Mecenatge i Fundacions consolida l’exemp-
ció de pagar l’IBI a les entitats sense finalitats lucrati-
ves, en els termes previstos en la normativa d’hisendes 
locals.

L’Església catòlica és una de les propietàries immobi-
liàries més important del país. La situació de privilegi 
que la normativa li atorga és un greuge pel conjunt de 
la ciutadania, que ha de pagar un impost que s’ha vist 
substancialment incrementat, en un moment on els qui 
més tenen –en aquests cas propietats immobiliàries– 
haurien de fer una major contribució als recursos pú-
blics.

Si s’apliqués l’IBI a les confessions religioses es calcu-
la que es podrien recaptar al voltant de 3.000 milions 
d’euros arreu de l’Estat espanyol. L’exempció d’impos-
tos com el de l’IBI agreuja, encara més, la situació de 
les finances municipals.

Els ajuntaments pateixen una difícil situació financera 
generada per la reducció dels ingressos i la necessi-
tat urgent per fer front a la despesa social per pal·liar 
les dificultats econòmiques i socials que avui pateixen 
moltes famílies. Cal tenir en compte que les confessi-
ons religioses reben la prestació dels serveis en igual-
tat de condicions que la resta de ciutadania.

Els poders públics, en un Estat democràtic, laic i mo-
dern, han de garantir la plena igualtat de totes les con-
fessions i les altres expressions de l’ideari de la ciuta-
dania, en les seves relacions amb els poders públics.

L’ordenament jurídic ha de garantir que el tractament 
fiscal i de subvencions es realitzarà sense privilegis, en 
igualtat de condicions per a tota la ciutadania.

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 a fer les 
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat per a: 

1) Presentar a les Corts Generals un projecte de llei de 
modificació de la Llei d’Hisendes Locals i de la Llei 

de Mecenatge i Fundacions per suprimir l’exempció 
de l’IBI (impost de béns immobles rústics i urbans) a 
l’Església Catòlica i altres confessions religioses.

2) Presentar un projecte de Llei de llibertat ideològi-
ca, religiosa i de culte per posar fi als privilegis de les 
confessions religioses i garantir la igualtat de tracte 
amb les entitats d’interès públic.

3) Derogar els Acords entre l’Estat Espanyol i la Santa 
Seu de 1976 i 1979, que tenen caràcter preconstitucio-
nal i no s’ajusten a un Estat aconfessional en establir 
privilegis per l’Església Catòlica.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’assumpció de 
diverses competències executives en matè-
ria de seguretat
Tram. 250-00044/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 828 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari 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 se-
güent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

És important que la Generalitat assumeixi el màxim 
de competències en matèria de seguretat per tal de que 
siguin prestades des de la proximitat. És una forma 
d’enfortir l’autogovern i el paper del Cos de Mossos 
d’Esquadra.

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 a negociar 
amb l’Estat central: 

1. L’assumpció en exclusiva de les competències exe-
cutives en matèria de conservació de la natura, medi 
ambient i recursos hidrològics que avui exerceix el cos 
de la Guàrdia Civil, a través del Seproma.
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2. La protecció de la seguretat a les infraestructures 
bàsiques de Catalunya, com ports i aeroports.

3. El salvament marítim a les costes catalanes.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’accés als ser-
veis bàsics per a les persones que facin un 
tancament en dependències de la Generali-
tat o en altres establiments públics
Tram. 250-00045/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 829 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari 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 se-
güent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

El dia 28 de juny les persones, membres d’ONGs ca-
talanes, que s’havien tancat a la seu de l’Agència Ca-
talana de Cooperació per al Desenvolupament, es van 
veure privades per ordre del Departament d’Interior de 
lavabos, menjar i beguda durant tretze hores, des de 
l’hora de tancament de les dependències fins l’hora en 
que foren desallotjades, a les quatre de la matinada. 
Aquest fet, en ple estiu i en un dia en temperatures molt 
elevades, hagués pogut provocar algun problema greu 
i va motivar la presència de la Creu Roja que va rea-
litzar un ràpid reconeixement a les persones afectades. 
Alhora el Departament d’Interior va impedir l’entrada 
d’alguns diputats que, havent-se identificat com a par-
lamentaris, volien examinar la situació de les persones 
tancades. Aquests fets, que difícilment poden tenir co-
bertura legal, són exemple d’una actuació del Departa-
ment d’Interior que pot provocar conseqüències greus 
en futures mobilitzacions i constitueixen una vulnera-
ció dels drets de les persones. Tot plegat fa necessari 
que el Parlament de Catalunya marqui al Govern quina 
ha de ser la forma d’actuar en casos similars.

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, a que en 
casos de tancaments de persones en dependències de 
la Generalitat o altres establiments públics, el Depar-
tament d’Interior, mentre les persones tancades no 
abandonin l’acció o siguin desallotjades, apliqui les 
següent forma d’actuar: 

1. Permetre el manteniment dels serveis de lavabos, 
llum, aigua, calefacció o refrigeració de les dependèn-
cies on es trobin les persones tancades.

2. Permetre l’entrada d’aigua i aliments per a les per-
sones tancades.

3. Permetre l’accés dels càrrecs públics nacionals, lo-
cals i estatals que vulguin accedir a les dependències, 
prèvia la seva identificació.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la creació de 
patrulles conjuntes entre la policia local  
de Castelldefels i el Cos Nacional de Policia 
de l’Estat
Tram. 250-00046/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 830 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari 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 se-
güent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat) ha or-
ganitzat un patrullatge conjunt de seguretat ciutada-
na entre la Policia Local i el Cos Nacional de Policia, 
d’acord amb la Delegació del Govern de l’estat a Ca-
talunya.

Aquesta decisió vulnera el repartiment de compe-
tències entre el Cos de Mossos d’esquadra i la resta 
de forces policials, ja que l’Estatut atorga als Mossos 
d’esquadra les competències en matèria de seguretat 
ciutadana. La decisió de l’alcalde de Castelldefels, 
membre del PP, que governa en coalició amb CiU, es 
produeix en paral·lel a demandes del PP en diversos 
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municipis catalans plantejant el desplegament de la 
policia de l’estat, en un clar atac partidista al model 
català de seguretat.

D’altra banda, l’explicació de l’equip de govern de 
Castelldefels justificant la presència de la Policia de 
l’estat «perquè els policies nacionals tenen un efecte 
dissuasori sobre els venedors del top manta que els 
Mossos no tenen» associa l’actuació en aquest camp 
exclusivament a un problema d’estrangeria.

La decisió planteja també importants dubtes operatius 
d’eficàcia en la coordinació entre els diversos cossos 
policials.

Aquesta actuació sembla que s’inscriu en l’ofensiva de 
la Delegació del Govern de l’estat a Catalunya de do-
nar més visibilitat a la Policia de l’estat, al marge de 
les competències que té atribuïdes, ja que a Catalunya 
és la Generalitat qui disposa de les competències en 
matèria de seguretat.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya reprova l’actuació de 
l’Ajuntament de Castelldefels i de la Delegació del Go-
vern de l’Estat a Catalunya, en haver decidit de forma 
unilateral la creació de patrulles conjuntes de la Poli-
cia Local i el Cos Nacional de Policia, al marge de la 
distribució de competències vigent a Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a con-
vocar una reunió urgent de la Junta de Seguretat de 
Catalunya per tractar el tema de la presència del Cos 
Nacional de Policia a Castelldefels en tasques que no li 
son pròpies i analitzar els atacs al model de seguretat 
de Catalunya impulsat des de la Delegació del Govern 
de l’Estat.

3. El Parlament de Catalunya insta al Conseller d’In-
terior a adoptar les mesures pertinents per evitar casos 
de vulneració de les competències

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’oposició a 
l’enduriment del Codi penal
Tram. 250-00047/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 831 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari 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 se-
güent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

Cada vegada que es produeix algun tipus de delicte 
que causa efectes en l’opinió pública determinats sec-
tors exigeixen la reforma del Codi Penal, en contra de 
l’opinió de molts experts que assenyalen els perills de 
reformar constantment el Codi Penal com si això fos 
la solució a tots els fets delictius. L’actual Codi Penal 
ja atorga a la policia i als jutges mecanismes suficients 
per lluitar contra la violència urbana.

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: 

A traslladar al Govern de l’Estat la seva oposició a me-
sures com l’enduriment del Codi Penal o la qualifica-
ció com a delicte dels actes de resistència i protesta 
pacifica, ja que el Codi Penal ja atorga als cossos po-
licials i al jutges mecanismes suficients, si s’apliquen 
amb eficàcia, per lluitar contra les actituds violentes.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la creació d’un 
òrgan de representació política de relació 
amb el Baix Llobregat
Tram. 250-00048/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari 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 se-
güent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

El 31 de març de 2011 el Consell d’alcaldes del Baix 
Llobregat va aprovar, a la seu del Consell Comarcal, 
una Declaració relativa a la crisi econòmica, amb el 
suport del Consell Econòmic i Social del Baix Llobre-
gat– integrat pels representants sindicals i empresa-
rials–, la Federació de les Associacions de Veïns del 
Baix Llobregat, i l’Associació Innobaix– amb repre-
sentants del teixit industrial i empresarial, i entitats del 
tercer sector.

En aquesta declaració, entre d’altres coses, es proposa 
un òrgan de relació estable entre el Govern de la Gene-
ralitat i la comarca del Baix Llobregat.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a crear un òrgan, o tau-
la, de representació política de relació amb la comarca 
del Baix Llobregat, presidit i coordinat per la Vicepre-
sidenta del Govern, on hi siguin presents responsables 
dels departaments de la Generalitat que assegurin la 
necessària transversalitat administrativa, priorità-
riament els d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació. 
Aquest nou òrgan ha de suposar un canal de comu-
nicació entre el Govern de la Generalitat i la comarca 
del Baix Llobregat, propiciant una tasca conjunta dels 
departaments de la Generalitat i els alcaldes i les al-
caldesses del Baix Llobregat, basada en el consens i 
la cooperació institucional, i en benefici d’aquesta co-
marca.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei de telefèric que uneix Esparregue-
ra i Olesa de Montserrat
Tram. 250-00049/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 833 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari 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 se-
güent per tal que sigui substanciada.

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat ha anunciat el tancament 
del servei de l’Aeri que uneix Esparreguera amb Ole-
sa de Montserrat i amb la línia ferroviària Anoia-Llo-
bregat, durant tot l’any 2012. Aquest fet representa un 
atac gravíssim al servei de transport públic del Baix 
Llobregat i deixa sense servei a cent mil persones que 
utilitzin l’aeri cada any.

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: 

A mantenir en funcionament l’Aeri que uneix Espar-
reguera i Olesa de Montserrat, deixant sense efecte els 
plans de tancar aquest servei durant l’any 2013.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre l’obertura d’una 
investigació sobre les relacions dels Mossos 
d’Esquadra de la regió policial de Ponent i 
els sometents
Tram. 250-00050/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 834 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada.

Exposició de motius

El Grup Parlamentari d’ICV-EUiA ha estat conei-
xedor de diferents informacions sobre l’actuació del 
Mossos d’Esquadra en relació a les patrulles veïnals, 
conegudes com a sometents, creades en algunes po-
blacions de les comarques lleidatanes.

En un document dels Mossos anomenat «Detall d’una 
actuació» es relata la «incidència telefònica amb un 
membre del sometent de Maials», en què un membre 
del sometent d’aquesta població exigeix que se li digui 
qui és el titular d’un vehicle. Davant la negativa a pro-
porcionar cap altra informació que no sigui si el ve-
hicle té res pendent la persona que truca contesta que 
«sempre que truca se li faciliten aquestes dades i que 
demà trucarà els intendents Rossell i Boneta per in-
formar-los.» A més la persona que realitza la trucada 
afirma textualment «que si enxampen els ocupants del 
vehicle aquests rebran.» 

Posteriorment el Grup d’ICV-EUiA ha rebut informa-
cions confirmant que els sometents d’Alcarràs i, poste-
riorment de Maials, tenien un acord amb els caps dels 
Mossos d’Esquadra de la regió de ponent per facili-
tar informació sobre persones i vehicles a canvi d’atu-
rar les manifestacions que es van produir a Alcarràs 
contra la inseguretat ciutadana. Un altre dels aspectes 
d’aquest suposat pacte va ser que els membres del so-
metent d’Alcarràs i Maials anessin armats amb les se-
ves escopetes de caça i què en l’incident de Maials del 
25 de maig en el qual va morir una persona els mossos 
van trobar cartutxos buits dels trets a l’aire realitzats 
pels sometents. Una informació que no es va fer cons-
tar enlloc.

Són informacions molt greus que de confirmar-se des-
mentirien les afirmacions del conseller d’interior sobre 
el caràcter d’estricta autoprotecció dels sometents i la 

seva relació amb els Mossos d’Esquadra que es cir-
cumscriuria, segons el conseller, a avisar a la policia 
en cas de sospita de possible delicte.

És necessari esclarir aquestes informacions perquè 
no hi hagi cap ombra de dubte sobre el comportament 
dels sometents i sobre la seva relació amb els Mossos 
d’Esquadra.

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 Ge-
neralitat a: 

1. Obrir una investigació interna sobre les relacions 
dels Mossos d’Esquadra de la regió de Lleida i els so-
metents, per esclarir si es va proporcionar informació, 
d’ús exclusivament policial, a les patrulles veïnals, de 
persones i vehicles; i sobre si es coneixia i es va per-
metre el patrullatge amb armes de foc.

2. Donar a conèixer públicament els resultats de la in-
vestigació en el termini d’un mes.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat GP ICV-EUiA; Sara Vilà Ga-
lan, diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre els torns de 
servei, l’edat de jubilació i les armilles anti-
bala dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00051/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 841 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, 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.

Exposició de motius

Les condicions de treball del Cos de Mossos d’Esqua-
dra precisen de diverses millores que ja han estat ob-
jecte de diverses Resolucions aprovades pel Parlament 
però que encara no s’han portat a terme. És per això 
que en l’inici d’una nova legislatura cal que el Parla-
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ment es torni a pronunciar en relació a aquestes ma-
tèries.

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 a: 

1. Establir progressivament al llarg de l’any 2013, un 
sistema de distribució de torns de servei dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu d’evitar 
els canvis sobtats i les continues modificacions que es 
produeixen en els torns i serveis.

2. Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat per tal que s’equipari el més aviat possible 
l’edat de jubilació als seixanta anys entre els membres 
dels Mossos d’Esquadra i la resta de cossos policials 
dependents l’Estat espanyol, del País Basc i Navarra, 
garantint la igualtat entre els diversos cossos policials 
en l’aplicació de les condicions de finançament de les 
jubilacions anticipades.

3. Facilitar armilles antibala lleugeres als agents que 
en necessitin per raó del servei. L’adquisició i el lliura-
ment de les armilles als agents s’ha d’haver produït en 
tot cas abans del final de l’any 2013.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la reclamació 
de l’ingrés dels imports pendents de l’im-
post sobre grans establiments comercials 
del 2001 ençà
Tram. 250-00052/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 845 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta 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 subs-
tanciada davant la comissió que correspongui.

Exposició de motius

Donada la sentència del Tribunal Constitucional que 
dóna la raó a la Generalitat sobre la legalitat de l’im-
post sobre grans establiments comercials, el qual els 
grans establiments s’havien negat fins ara a pagar em-

parant-se jurídicament en el recurs presentat pel Go-
vern del Partit Popular encapçalat per J. Maria Aznar 
contra aquest tribut, el Grup Parlamentari Socialista 
considerem que urgeix que el Govern reclami imme-
diatament el cobrament dels imports pendents que po-
drien superar els 120 milions d’euros i que serien una 
font més de recursos per tirar endavant projectes rela-
cionats amb el petit comerç arreu de Catalunya.

Donat que la Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l’im-
post sobre grans establiments comercials estableix en 
el seu article 3, que l’afectació de l’impost serà d’acord 
amb els criteris que s’estableixin per llei del Parla-
ment, al: 

a) Foment de mesures per a la modernització del co-
merç urbà de Catalunya.

b) Desenvolupament de plans d’actuació en àrees afec-
tades pels emplaçaments de grans establiments co-
mercials.

Atesa la Sentència del Tribunal Constitucional sobre 
la plena legalitat de l’impost sobre grans establiments 
comercials, el Grup Parlamentari Socialista presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Procedir urgentment a reclamar l’ingrés dels im-
ports pendents liquidats als grans establiments comer-
cials des de l’any 2001.

2. Utilitzar la recaptació extraordinària que s’ingressi 
durant aquest any per aquest concepte en: 

a) Crear, en el marc dels incentius en l’àmbit del co-
merç, dels serveis, l’artesania i la moda, de manera 
immediata i urgent, una línia específica adreçada als 
Ajuntaments que executin obres d’urbanització i mi-
llora de carrers i zones comercials urbanes, i de ma-
nera especial en aquells espais on es produeixin obres 
civils de llarga durada vinculades al desenvolupament 
d’infraestructures per la població que redundin en be-
nefici de la societat.

b) Dotar de més recursos econòmics els projectes de 
dinamització comercial a les zones urbanes per tal de 
consolidar el comerç de proximitat.

c) Desenvolupar plans d’actuació específics a les àre-
es afectades pels emplaçaments de grans establiments 
comercials, especialment en aquells municipis en què 
s’hi ubiquen concentracions comercials que han es-
tat assimilades a la trama urbana consolidada arrel de 
l’aprovació de la Llei 9/2011.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre la inserció so-
ciolaboral de les persones en risc d’exclusió 
social
Tram. 250-00053/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 846 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta 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 subs-
tanciada davant la comissió que correspongui.

Exposició de motius

En el document de Propostes per a la Lluita contra la 
Pobresa i per a la Inclusió Social el govern manifesta 
literalment el següent: 

«L’actual compromís del Govern de la Generalitat en 
la lluita contra la pobresa i per la inclusió social passa 
per l’aplicació d’un Pacte Nacional per l’eradicació de 
la pobresa. En aquest sentit la redacció d’un document 
de propostes d’actuació, que abordin les problemàti-
ques actuals d’exclusió social amb la col·laboració de 
les entitats del tercer sector social i les entitats munici-
palistes. Aquest treball esdevé un eix fonamental que 
ha de permetre detectar factors i concretar actuacions 
a dur a terme, tot optimitzant esforços, recursos, pú-
blics i privats. Al mateix temps, la implicació de di-
ferents departaments de la Generalitat i altres agents 
garanteix l’aplicació de les mesures i la seva avaluació.

El Departament de Benestar Social i Família vol des-
tacar el pes de les entitats en la societat catalana, com 
a coneixedores de la realitat social, i vol subratllar la 
necessitat de treballar conjuntament, amb aquestes en-
titats i administracions locals en el disseny de les po-
lítiques socials.

Amb la voluntat de sumar esforços es constitueix el 
Grup de treball per a la lluita contra la pobresa i per a 
la inclusió social a Catalunya, reunit per primera ve-
gada el 18 d’abril de 2011. Aquest comitè està integrat 
per personal tècnic de la Generalitat, per entitats d’ini-
ciativa social amb una llarga trajectòria i experiència 
en el camp de la inclusió, i també per les entitats mu-
nicipalistes.

Integren aquest grup de treball: Taula del Tercer 
Sector Social, les Entitats catalanes d’acció social 
(ECAS), Càritas Catalunya, la Creu Roja Catalunya, 
la Fundació Arrels, la Fundació Banc d’Aliments, el 
Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris, la 
Fundació Marianao, Trinijove, FEDAIA, la Federació 

Catalana del Voluntariat i la Companyia Les Filles de 
la Caritat, les dues entitats municipalistes: Federació 
de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis i amb la col·laboració del Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya.»

Des del Grup Socialista compartim els objectius i les 
mesures consensuades en el Grup de treball i que do-
nen lloc al citat document i creiem que el Govern, ha 
de donar compliment als seus compromisos amb les 
entitats socials i municipalistes.

A dia d’avui es fa palès que el Govern no està donant 
compliment als compromisos adquirits, vist els pres-
supostos aprovats el passat mes de febrer i la Llei de 
mesures fiscals aprovada el passat dia 14 de març sen-
se cap modificació, tot i el dictamen emès pel Consell 
de Garanties Estatutàries.

Aquest document preveu quatre eixos prioritaris d’ac-
tuació: l’ocupació, l’habitatge, els recursos adreçats a 
les persones i les estratègies territorials.

Dins el primer eix, el de l’ocupació, el Govern defineix 
3 mesures, entre elles Potenciar al inserció laboral de 
les persones en risc d’exclusió social.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a: 

1. Potenciar la inserció sociolaboral de les persones en 
risc d’exclusió social. Per fer-ho haurà de: 

a) Formar sectors emergents que comportin generació 
d’ocupació i impulsar mesures que permetin l’alter-
nança de la formació i el treball de manera que es mi-
llori l’ocupabilitat dels desocupats, especialment dels 
joves que han abandonat precoçment la seva formació.

b) Afavorir l’accés de les entitats del tercer sector i 
agents econòmics i socials a la gestió de les polítiques 
actives d’ocupació com a agents claus per a la inserció 
dels col·lectius més vulnerables.

c) Revisar l’actual programa de Plans d’ocupació a fi 
que esdevingui un instrument d’inserció laboral més 
flexible, fer viables els itineraris d’inserció que com-
portin formació i plans d’ocupació, agilitar la selecció 
de les persones candidates als plans d’ocupació, pos-
sibilitar que les empreses accedeixin als plans d’ocu-
pació en determinats supòsits i garantir que els plans 
d’ocupació estableixin contactes amb persones amb 
més risc d’exclusió social.

d) Potenciar polítiques actives d’ocupació, flexibles i 
adaptades a l’actual context socioeconòmic, regula-
ritzar les pràctiques laborals en cursos de formació 
impartits per entitats i no subvencionats pels departa-
ments competents en la matèria i potenciar programes 
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més flexibles en l’àmbit de les polítiques actives d’ocu-
pació.

e) Mantenir els programes d’inserció sociolaboral es-
pecífics per a col·lectius d’especial dificultat d’inser-
ció, establir contractes de temps parcial per a joves en 
risc d’exclusió, impulsar i crear incentius per a les em-
preses que contractin joves en risc d’exclusió social, 
fomentar la contractació a temps parcial per a joves, 
millorar l’ocupabilitat dels joves tutelats i ex-tutelats 
per la Generalitat de Catalunya com a col·lectiu espe-
cialment vulnerable i impulsar programes d’alfabetit-
zació digital.

f) Reservar determinats llocs de treball per a la con-
tractació de persones en situació d’exclusió, afavorir 
la contractació de persones en situació de risc d’exclu-
sió en el marc de les clàusules socials, afavorir la con-
tractació de serveis prestats per empreses d’inserció i 
centres especials de treball en el marc de les clàusules 
socials.

2. Presentar durant el primer quadrimestre del 2013, 
un informe al Parlament sobre el compliment d’aques-
tes mesures i comparèixer davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per tal de donar compte de les actua-
cions realitzades.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la constitució 
del Consell Català de l’Empresa
Tram. 250-00054/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 847 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta 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 subs-
tanciada davant la comissió que correspongui.

Exposició de motius

La llei 111/2011, del 29 de desembre, de reestructu-
ració del sector públic per a agilitzar l’activitat admi-
nistrativa aprovada al Parlament de Catalunya preveu, 
en el seu títol tercer, la creació del Consell Català de 
l’Empresa com a òrgan d’assessorament i de participa-
ció institucional, d’acord amb el que estableix l’article 
45 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

En formen part les organitzacions sindicals i empresa-
rials més representatives. També hi participen repre-
sentants de les institucions, les corporacions de dret 
públic i les associacions, l’activitat de les quals té re-
lació directa amb la innovació, la internacionalització, 
l’emprenedoria i el desenvolupament empresarial.

El Consell Català de l’Empresa té l’objectiu d’accele-
rar el procés de transformació empresarial per mitjà 
d’una política activa, previsora i eficaç que afavoreixi 
l’adaptació de les empreses dels diversos sectors d’ac-
tivitat als canvis estructurals i la inversió productiva. 
El Consell ha de vetllar especialment per les empreses 
industrials i per mantenir l’esperit industrial de Cata-
lunya i ha de fer presents els interessos dels sectors 
econòmics i socials implicats a l’Agència de Suport a 
l’Empresa Catalana, en els termes que estableixin els 
estatuts de l’Agència.

S’han d’establir per reglament la composició i les fun-
cions del Consell Català de l’Empresa i la participa-
ció dels diferents agents socials, d’acord amb el que 
estableix l’article 45 de l’Estatut d’Autonomia. També 
s’hi han de determinar les comissions que el Consell 
consideri pertinent de constituir per a funcionar cor-
rectament.

El 14 de febrer, el Govern de la Generalitat va apro-
var l’estratègia industrial 2012-2014, en l’anomenat 
Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials del Govern 
de Catalunya. Un mes després de la seva publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), encara no 
s’ha constituït el Consell Català de l’Empresa, espai de 
concertació que també està previst a l’esmentat pla a 
proposta de les entitats empresarials i sindicals i com 
a eina necessària per al desenvolupament de les dife-
rents línies del pla.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Elaborar de forma immediata el reglament la com-
posició i les funcions del Consell Català de l’Empresa 
i la participació dels diferents agents socials i determi-
nar les comissions pertinents perquè el Consell funci-
oni correctament.

2. Constituir de forma immediata el Consell Català de 
l’Empresa, tal com preveu la Llei 111/2011, del 29 de 
desembre, i el Pla d’actuacions industrials i empresari-
als de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un projecte de llei de polígons industrials
Tram. 250-00055/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 848 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta 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 subs-
tanciada davant la comissió que correspongui.

Exposició de motius

La Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) 
és una associació creada a 2005, que representa con-
juntament a entitats relacionades amb els polígons in-
dustrials de Catalunya i les cambres de comerç catala-
nes i que defensa els interessos de les àrees industrials 
d’arreu de Catalunya amb l’objectiu de contribuir al 
desenvolupament de la seva activitat industrial de la 
manera més còmoda i eficaç possible. La UPIC es de-
fineix com un associació d’interessos en defensa d’un 
model d’indústria que faci front a les deslocalitzacions, 
el dèficit en infraestructures o les necessitats energèti-
ques, fenòmens de gran incidència a Catalunya.

Fa temps que aquesta associació col·labora intensa-
ment amb les institucions per tal de contribuir a la re-
solució de les problemàtiques especifiques dels polí-
gons industrials arreu del territori. A la vegada, tant la 
UPIC com les Institucions i especialment el Parlament 
de Catalunya i les forces polítiques que en tenen repre-
sentació, coincidim plenament en el diagnòstic que fa 
falta una actuació integral de l’Administració de la Ge-
neralitat per tal de millorar la situació dels polígons i 
la competitivitat de les empreses que s’hi troben instal-
lades, especialment en aquests moments de crisi eco-
nòmica en que es fa especialment urgent millorar la 
eficiència de la regulació dels nostres sectors econò-
mics per tal de fomentar la seva reactivació i la creació 
d’ocupació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar al Parlament abans del 30 de setem-
bre de 2012, un Projecte de Llei de Polígons Industri-
als de Catalunya que reguli: 

1. La definició en l’àmbit del territori català del terme 
Polígon Industrial i de les seves característiques, com 
a element previ a qualsevol procés de millora.

2. La creació d’un cens de polígons industrials que in-
corpori les dades relatives a les empreses que inclo-
uen, l’estat de les infraestructures i dels serveis exis-
tents.

3. La unificació de disposicions existents de caràcter 
sectorial i/o parcial per tal de facilitar el desenvolupa-
ment i la gestió.

4. L’establiment d’un programa continu de millora 
dels Polígons Industrials, amb la dotació econòmica 
adequada, per garantir el manteniment i la dotació 
d’infraestructures i serveis.

5. La configuració d’un model de gestió pública-priva-
da dels Polígons Industrials que superi el marc exis-
tent.

6. L’adopció d’estímuls financers específics i la sim-
plificació administrativa que faciliti la implantació de 
noves activitats.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la directiva europea del temps de treball i 
la normativa sobre drets laborals i salut i se-
guretat en el treball
Tram. 250-00056/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 849 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta 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 subs-
tanciada davant la comissió que correspongui.

Exposició de motius

La llarga i profunda crisi econòmica està tenint un im-
pacte molt negatiu en la qualitat de vida i de treball de 
les persones, el seu benestar, així com en els nivells de 
conciliació laboral-familiar assolits els darrers anys a 
Catalunya. Aquest impacte s’està accentuant de ma-
nera especial després de l’aprovació del Reial Decret-
llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a 
la reforma del mercat laboral. i s’està produint una 
accentuada degradació de les condicions laborals, la 
precarització del treball, la reducció salarial, així com 
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l’afebliment de les relacions laborals entre les empre-
ses i els representants dels treballadors.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix drets i 
llibertats fonamentals que, en l’àmbit laboral, són es-
pecialment rellevants per als treballadors, com ho són 
els drets a la llibertat sindical i al treball amb dig-
nitat, seguretat i igualtat, lliures d’explotació, de mal-
tractaments i de tota mena de discriminació, el ple 
exercici dels quals els poders públics de Catalunya han 
de promoure i garantir.

Els drets laborals i sindicals dels treballadors que l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya inclou, i que l’Estatut 
dels tre balladors reconeix, són el dret a la informació, 
a la consulta i a la participació en les empreses; el dret 
a la seguretat i la salut en el treball; el dret a la igual-
tat d’oportunitats i a la no-discriminació entre homes 
i dones o per qualsevol altra raó, i el dret a ésser trac-
tat amb la consideració deguda a la dignitat de cada 
individu. Aquests drets són l’expressió d’aquells drets 
fonamentals i els poders públics han de pro moure les 
condicions i adoptar les mesures necessàries per a ga-
rantir-los, respectar-los i fer-los ple nament efectius.

Tanmateix, durant els anys de governs d’esquerres a 
Catalunya i a Espanya es va produir un clima favora-
ble al diàleg i a la concertació social que va permetre 
avançar en benestar i drets socials. Avui aquest dià-
leg i concertació socials estan trencats i sense ells és 
impossible afrontar els problemes i els canvis tan es-
tructurals com conjunturals necessaris per aconseguir 
la reactivació econòmica del nostre país, donat que la 
balança s’ha vinclat tan sols cap els interessos d’una 
de les dues parts. Per tant, vivim un moment de grans 
desequilibris que ens estan portant un alt risc de frac-
tura social.

Per altra banda la directiva europea vigent des del 
2003, d’organització del temps de treball (Working Ti-
me Directive - 32003L0088 - 4/11/2002) indica que 
els treballadors de la Unió Europea no poden ser obli-
gats a treballar durant més de 48 hores per setmana, 
havent de tenir almenys 11 hores de descans conse-
cutiu cada 24 hores, si l’horari de treball supera les 6 
hores el treballador tindrà dret a un descans computat 
com a temps de treball. Setmanalment tindrà almenys 
24 hores (1 dia) de descans ininterromput. Tindran un 
descans anual de 4 setmanes. La jornada diària de tre-
ball no excedirà les 8 hores.

A principi de juny de 2009, els ministres de treball de 
la Unió Europea van aprovar una proposta de modi-
ficació d’aquesta directiva que pretenia introduir una 
regressió en la protecció dels treballadors, sense oferir 
un acord acceptable sobre la modernització i innova-
ció en l’organització del temps de treball. Mercès a la 
mobilització política dels partits d’esquerres, especial-
ment del Grup Parlamentari Socialista Europeu, així 
com una gran mobilització social i sindical, el desem-

bre de 2009 el Parlament Europeu la va tombar aques-
ta modificació.

En el context actual, la Confederació Europea de sin-
dicats torna a alertar del risc que, de forma individual, 
i amb l’excusa de la crisi, l’austeritat i la flexibilització 
del mercat de treball, les regions i/o països membres 
puguin incomplir aquesta directiva, ja que l’allarga-
ment de les hores de treball minva la qualitat de vida 
de les persones i del seu entorn familiar, així com la 
seva salut i seguretat.

Donat que la Generalitat de Catalunya té plenes com-
petències com a Autoritat Laboral, tal i com estableix 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i així va manifes-
tar el Consell de Garanties Estatutàries en el seu Dic-
tamen 5/2012, de 3 d’abril. Mesures urgents per a la 
reforma del mercat laboral.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

Davant de l’amenaça que es pugui vulnerar la Direc-
tiva europea sobre el temps del treball, així com les 
diferents normatives sobre drets laborals, i salut i se-
guretat en el treball, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern de la Generalitat, a través de la Inspecció del 
Treball a: 

1. Elaborar instruccions adreçades als centres de tre-
ball per tal de fer acomplir la directiva europea del 
temps del treball, així com les diferents normatives so-
bre drets laborals, i salut i seguretat en el treball.

2. En el marc del Consell de Relacions Laborals i amb 
la participació dels agents socials, elaborar un Pla 
d’Inspeccions de Catalunya.

3. Executar el Pla d’Inspeccions de Catalunya a través 
de la Inspecció del Treball, amb l’objectiu de vetllar 
perquè no es degradin els entorns de treball per la so-
brecàrrega horària, les retallades salarials o per qual-
sevol altre motiu.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre la coordina-
ció de les polítiques actives d’ocupació i els 
ajuts econòmics d’acompanyament
Tram. 250-00057/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 850 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta 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 subs-
tanciada davant la comissió que correspongui.

Exposició de motius

L’atur és el principal problema dels catalans i de les 
catalanes. L’any 2012 ha tancat amb 32.712 persones 
aturades més a Catalunya registrades a les Oficines 
de Treball de la Generalitat, i gairebé 125.216 afiliats 
menys a la Seguretat Social.

L’actuació dels diferents governs, tant de l’Estat com 
de la Generalitat, agreuja cada dia aquest problema i 
les seves conseqüències cada vegada són més negati-
ves per als ciutadans.

L’atur puja i la cobertura per desocupació ha baixat del 
70% al 63%, que a Catalunya significa 210.420 perso-
nes que han esgotat totes les prestacions, segons dades 
del mes de novembre.

La reforma laboral, aprovada pel govern del PP amb el 
suport de CiU, en abaratar i facilitar l’acomiadament 
en temps de crisi, està provocant una sagnia insuporta-
ble en termes d’ocupació.

A més, en contra de les recomanacions del Consell 
Europeu, els Pressupostos Generals de l’Estat 2013 
han significat una nova retallada de les polítiques acti-
ves d’ocupació pel que fa a les transferències a Catalu-
nya, amb una reducció del 34% dels recursos respecte 
del 2012, que ja es va reduir a l’entorn del 58%.

Aquestes retallades signifiquen la pràctica supressió 
de les polítiques d’ajut i acompanyament a les per-
sones aturades en la recerca d’una nova feina, ja que 
afecten els programes d’orientació, formació i requa-
lificació.

El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesu-
res per garantir l’estabilitat pressupostària de foment 
de la competitivitat deixa gairebé sense protecció les 
persones aturades en suprimir els subsidis especials 
per als més grans de 45 anys, ja que elevava l’edat de 
52 a 55 anys, i expulsava de la Renda Activa d’Inser-
ció a pràcticament el 90% dels seus beneficiaris. Això 

significa que milers de persones es veuran sense cap 
protecció en els propers mesos.

Per últim, l’aprovació del Reial Decret Llei 23/2012, 
de 24 de agost, pel que es prorroga i reestructura el 
programa Prepara de requalificació professional de les 
persones que esgoten la seva protecció per desocupa-
ció, ha significat per una banda una lleugera millora en 
l’import a percebre per les persones aturades amb 3 o 
més persones al seu càrrec, però per altra banda n’ex-
clou l’accés a bona part de les persones aturades que 
fins ara hi tenien dret, penalitzant greument els joves i 
els més vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del 
seu habitatge, han hagut de tornar a viure amb els seus 
progenitors, la qual cosa està significant una sobrecàr-
rega per a la ja migrada economia familiar.

Igualment, les polítiques en matèria: d’ocupació i pro-
tecció social desenvolupades pel govern de la Gene-
ralitat també estan significant una baixa cobertura de 
les persones més vulnerables i dels aturats i aturades 
sense cap prestació: 

– Les restriccions en l’accés al programa de Renda 
Mínima d’Inserció, així com el retard en el reconeixe-
ment de la prestació.

– La reducció de la plantilla del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, que significa a partir de gener que les OTG 
no podran fer moltes accions d’orientació i suport a la 
recerca de feina a les persones aturades, per tant, no 
podrà donar sortida als requeriments que estableix el 
programa Prepara.

Per tot això, les polítiques tant del govern de l’Estat 
com de la Generalitat estan abocant Catalunya a un 
alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, 
menys drets, i contra tota recomanació comunitària, 
menys polítiques actives per afavorir l’ocupabilitat i la 
protecció de les persones aturades.

En aquest context la continuïtat del programa Prepa-
ra tal i com havia estat concebut és una necessitat de 
primer ordre. Aquest programa ha propiciat la millora 
de l’ocupabilitat de més de 450.000 desocupats, tot i 
que en el context actual de manca d’ofertes ha fet di-
fícil la inserció de les persones que hi participen. El 
programa es basa en una combinació de mesures ac-
tives d’orientació, formació i requalificació alhora que 
facilita una ajuda de renda a la persona aturada i aca-
ba essent l’única font de subsistència dels ciutadans 
que esgoten la desocupació i que no tenen res més que 
aquests 400 euros per poder subsistir.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, amb la finalitat de garantir 
la transició a l’ocupació, aconseguir una millor coordi-
nació entre les polítiques actives d’ocupació i els ajuts 
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econòmics d’acompanyament, i evitar l’exclusió soci-
al, insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Negociar urgentment amb el Govern de l’Estat per-
què prorrogui el programa de requalificació professio-
nal de les persones que esgotin la seva prestació d’atur 
(Prepara), tal com estava regulat en el Reial Decret-
Llei 1/2011, per a sis mesos més a partir del mes de 
febrer de 2013.

Així mateix, perquè se’n faci l’ampliació pressupostà-
ria per tal de dotar el programa d’estabilitat, amb la 
finalitat de garantir la transició a l’ocupació, aconse-
guir una major coordinació entre les polítiques acti-
ves d’ocupació i les ajudes econòmiques d’acompanya-
ment i evitar l’exclusió social.

2. Emprendre mesures per combatre l’atur juvenil i po-
sar en marxa programes urgents d’ocupació específics 
per a les persones joves excloses de l’actual programa 
Prepara i que continuen tenint grans dificultats per tro-
bar feina, així com per als col·lectius més vulnerables.

3. Garantir un serveis públics d’ocupació que donin un 
suport de qualitat a totes les persones aturades, donant 
continuïtat laboral a tota la plantilla del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya que fa atenció a les persones en si-
tuació d’atur a Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

Proposta de resolució de declaració de so-
birania del poble català
Tram. 250-00058/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 941).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
21.01.2013; 18:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2013.

Proposta de resolució de declaració sobre 
la sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya
Tram. 250-00059/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 941).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
21.01.2013; 18:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2013.

Proposta de resolució d’aprovació de la de-
claració de sobirania i del dret a decidir del 
poble de Catalunya
Tram. 250-00060/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 941).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
21.01.2013; 18:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2013.

Proposta de resolució sobre la crisi econò-
mica i financera i el finançament de Catalu-
nya
Tram. 250-00061/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 859 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

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 estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenta la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant el Ple del 
Parlament.

Exposició de motius

Fa poques setmanes ha quedat oberta la X Legislatura 
al Parlament de Catalunya. Durant els propers 4 anys 
el Govern de la Generalitat i aquesta Cambra, com a 
representació dels ciutadans de Catalunya, han de sa-
ber donar resposta als problemes que dia a dia afron-
tem els catalans.
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Des de fa uns anys, Catalunya, com la resta d’Espanya 
i d’Europa, està immersa en la pitjor crisi econòmica i 
financera que recorda la nostra generació. En els dar-
rers quatre anys a Catalunya, l’atur s’ha incrementat en 
496.700 persones. Segons les últimes dades 840.400 
catalans no tenen feina i la taxa d’atur ha passat del 
8,95% el 2008 al 22,56%. I un segment de població 
que més està patint la crisi que viu el nostre país, són 
els joves que, amb un 49,01% d’atur veuen llastrat el 
seu futur, sovint, després d’anys de preparació i esfor-
ços.

Però aquesta no és només una crisi d’atur, una més que 
discutible gestió dels governs de la Generalitat han 
deixat a Catalunya en una complexa i difícil crisi fi-
nancera que es tradueix en exigències de control del 
dèficit i del deute públic, exigències que d’altra ban-
da venen imposades del compromís amb el marc eu-
ropeu, i per tant de la Unió Econòmica i Monetària. 
De manera que si no es prenen mesures correctores 
urgents, difícilment Catalunya podrà complir amb els 
objectius de dèficit exigits per Europa i Espanya.

En aquest marc el deute públic no deixa de créixer. 
Durant el tercer trimestre de 2012, segons el Banc 
d’Espanya, el deute públic a Catalunya ha arribat els 
51.938 milions d’euros, és a dir, al 24,1% del PIB ca-
talà.

Dades com aquestes demostren l’evident deteriora-
ment de l’economia de Catalunya, una situació que 
es veu agreujada amb la caiguda de la demanda inter-
na del consum i de la inversió privada, així com pel 
tancament d’empreses. Catalunya, en els últims di-
vuit mesos, ha perdut més de 6.000 empreses i més de 
8.000 autònoms.

A més de l’afectació que sobre l’estat del benestar té 
l’increment de l’atur, les polítiques de despesa incon-
trolada han acabat de posar en risc els serveis públics. 
Garantir l’estabilitat pressupostària i la reducció dels 
dèficit no ha de ser incompatible amb garantir l’estat 
del benestar, i en aquest sentit estem convençuts que a 
Catalunya podem treballar per una millora del finan-
çament de la Generalitat que vagi lligada a una millo-
ra generalitzada dels serveis públics.

Durant aquesta legislatura es durà a terme la revisió 
del model de finançament de les comunitats autòno-
mes previst a la LOFCA. En aquest marc, ha de ser 
una prioritat aconseguir un nou sistema de finança-
ment singular per a Catalunya. Aquest nou sistema 
ha de resoldre el problema sistèmic d’insuficiència fi-
nancera de la Generalitat per atendre a les seves com-
petències, així com respectar el principi d’ordinalitat, 
garantint el principi de solidaritat, entès aquest com a 
finalista per tal de no perjudicar la capacitat de créixer 
i de competir de l’economia catalana.

Els nous recursos que pugui generar aquest nou siste-
ma de finançament hauran d’anar destinats a sufragar 
les polítiques bàsiques de l’estat del benestar, per ga-

rantir els drets bàsics dels ciutadans i posar en mar-
xa polítiques de foment del creixement econòmic i de 
creació d’ocupació.

L’economia catalana i els catalans no podem esperar 
més, ni refiar de quimeres incertes, i sense futur. Es-
perem que les prioritats del nou govern de la Genera-
litat i d’aquesta X Legislatura al Parlament, estiguin 
centrades en guanyar competitivitat, generar ocupació 
i recuperar la nostra credibilitat dins i fora de les nos-
tres fronteres. Els catalans necessitem que el Govern 
posi definitivament les bases per a la recuperació eco-
nòmica del nostre país.

Ara no és moment de posar en marxa projectes polí-
tics deslleials amb Espanya i amb els catalans. No és 
moment d’inventar vies d’escapament cap a una supo-
sada independència quan el que es necessita és treba-
llar tots plegats per guanyar la batalla a la crisi.

Des de la Generalitat de Catalunya es pot, i s’ha de 
contribuir a sortir de la crisi. Les institucions catala-
nes tenim competències sobre matèries en les que po-
dem treballar per incidir en la reducció l’atur i en la 
generació d’activitat econòmica i ocupació. Només 
cal determinació per fer-ho i coratge per emprendre el 
conjunt de reformes que Catalunya necessita.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya manifesta que: 

1. L’objectiu del Govern de la Generalitat de la X Le-
gislatura i d’aquesta Cambra ha de ser la sortida de la 
crisi, la generació d’ocupació, la reducció del dèficit 
públic i del endeutament de la Generalitat. En aquest 
sentit, cal assolir un acord estratègic per a l’ocupació 
a Catalunya.

Per assolir aquest acord estratègic, els Grups Parla-
mentaris d’aquesta Cambra es comprometen a impul-
sar, d’acord amb el Reglament del Parlament, la cele-
bració d’un debat general sobre la crisi econòmica i 
financera i els seus efectes, que tingui com a objecte 
del debat de les mesures que es puguin impulsar, entre 
els quals, hi podrien haver els següents: 

– Una nova política industrial: Catalunya necessita 
dissenyar una nova política industrial, transversal, ba-
sada en la internacionalització, la recerca i la innova-
ció. La competitivitat ha de ser el motor de la nostra 
industria i per això caldrà superar els actuals obstacles 
en la formació del capital humà i dels mitjans tècnics, 
per situar la industria catalana a Europa i el món.

– Una nova política de formació dels treballadors: 
aprofundir en el nou model de formació professional 
dual que integri l’adquisició de coneixement i la pràc-
tica en empreses que faciliti la inserció dels estudi-
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ants en un mercat de treball cada vegada més exigent 
i competitiu.

– Millorar l’accés al finançament dels autònoms i de 
les petites i mitjanes empreses: en un moment de greus 
dificultats per a l’accés al crèdit bancari, cal explorar 
noves fórmules de finançament basades en noves mo-
dalitats creditícies, el capital risc, l’accés al mercat 
alternatiu borsari o les societats de garantia recípro-
ca, els «business angel», el «crowfunding», etc. Sense 
oblidar la introducció de canvis en el marc fiscal sem-
pre que l’escenari pressupostari ho permeti.

– Foment i suport de l’activitat emprenedora: Catalu-
nya ha de recuperar la capacitat emprenedora que ha 
guiat el seu desenvolupament al llarg dels anys. Els 
emprenedors necessiten que les administracions re-
moguin els obstacles burocràtics per a la implantació 
de noves empreses, que els faciliti el seu desenvolupa-
ment amb mesures de suport (desgravacions fiscals), i 
que creïn un estatut jurídic de suport a l’emprenedor.

– La reforma del servei públic d’ocupació: S’ha de ma-
terialitzar definitivament la reforma del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, per transformar-lo en un autèntic 
servei d’intermediació entre els operadors del mercat 
laboral.

– La racionalització i simplificació de l’Administració: 
la necessitat de millorar la gestió dels serveis públics, 
prestant-los de forma més eficaç i reduint aquells cos-
tos que no incideixen en la qualitat del servei, compor-
ta que revisem l’organització de les nostres adminis-
tracions públiques.

2. És necessari un nou model de finançament per a Ca-
talunya. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern 
de la Generalitat a aconseguir un nou sistema de fi-
nançament singular per a Catalunya, que representi un 
model propi, amb capacitat normativa, dins del règim 
comú de la LOFCA. Aquest nou model es podria ba-
sar en: 

– L’increment dels impostos cedits i de la participació 
en la cistella d’impostos estatals.

– L’establiment de fórmules de col·laboració entre 
l’Agència Tributària de Catalunya i l’Agència Estatal 
de l’Administració Tributària per a la gestió, la recap-
tació, la liquidació i la inspecció de la totalitat dels im-
postos propis, cedits i transferits.

– Respectar el principi d’ordinalitat, el qual garanteix 
el manteniment de la posició catalana respecte la seva 
pròpia renda per càpita després d’aplicar els mecanis-
mes d’anivellament.

– Garantir el principi de solidaritat, entenent que aques-
ta ha de ser finalista per tal de no perjudicar la capacitat 
de créixer i competir de l’economia catalana.

Els nous recursos que generi aquest nou sistema de 
finançament es destinaran a sufragar les polítiques 
bàsiques de l’estat del benestar, polítiques de foment 

del creixement econòmic i de creació d’ocupació, així 
com al compliment de les legislació catalana en matè-
ria de limitació del dèficit i reducció de l’endeutament.

D’acord amb el principi de lleialtat institucional entre 
l’administració autonòmica i les corporacions locals, 
la Generalitat ha de fer partícips als ens locals cata-
lans d’una part substancials d’una part d’aquests nous 
recursos.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el dret a decidir 
i la reforma de la Constitució
Tram. 250-00062/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 941).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
21.01.2013; 18:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.01.2013.

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 
modificació de la Llei 52/2007, per la qual es 
reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen 
mesures a favor dels qui van patir persecució 
o violència durant la guerra civil i la dictadura
Tram. 270-00001/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 820 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.01.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 154 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la proposició de llei següent: 
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Antecedents

L’1 d’abril de 1940 es va aprovar, mitjançant decret, 
la construcció del conjunt monumental del Valle de 
los Caídos amb l’objectiu de «perpetuar la memò-
ria de los que cayeron en nuestra gloriosa cruzada». 
Les obres es van realitzar amb personal contractat i 
amb un nombrós contingent de presos polítics. L’1 
d’abril de 1959 es va inaugurar i al llarg dels anys 
s’hi van anar traslladant les restes de més de 33.800 
persones.

En un lloc preeminent de la basílica es troben enter-
rats les restes del fundador del partit feixista, la Falan-
ge Española, José Antonio Primo de Rivera, i les del 
dictador Francisco Franco.

Els anys 2003 i 2004 ICV-EUiA va portar al Congrés 
de Diputats i al Senat propostes sobre aquest recin-
te. L’any 2005 lliurà al Director General de Relaci-
ons amb les Corts del Govern central el document «La 
transformació del Valle de los Caídos en un Centre 
d’interpretació de la història. Propostes d’ICV per a la 
comissió interministerial per a l’estudi de la situació 
de les víctimes de la guerra civil i el franquisme». En 
aquest document, elaborat per historiadors i juristes 
catalans, es recollia, al costat d’altres propostes, la ne-
cessitat de que les restes del general Francisco Franco 
i del fundador del partit feixista Falange Española, Jo-
sé Antonio Primo de Rivera fossin traslladades al lloc 
que desitgessin els seus hereus. El motiu fonamental 
era que no és acceptable que les restes d’aquestes dues 
persones estiguin enterrades en un recinte que és part 
del Patrimoni de l’Estat.

La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es re-
coneixen i amplien drets i s’estableixen mesures a fa-
vor de qui va patir persecució o violència durant la 
guerra civil i la dictadura, estableix en l’article 16 que 
en cap lloc del recinte del Valle de los Caídos es po-
dran realitzar actes de naturalesa política i d’exaltació 
de la Guerra Civil, dels seus protagonistes, o del fran-
quisme. I en la disposició addicional sisena s’estableix 
que la fundació gestora inclourà, entre els seus objec-
tius, honorar i rehabilitar la memòria de totes les per-
sones mortes com a conseqüència de la Guerra Civil i 
de la repressió política que la va seguir amb l’objectiu 
d’aprofundir en el coneixement d’aquest període histò-
ric i dels valors constitucionals.

La petició de retirar les restes del dictador i del fun-
dador de la Falange fou reiterada com esmena l’ano-
menada Llei de la Memòria històrica aprovada per les 
Corts generals l’any 2007, però no fou acceptada.

El 27 de maig de 2011, el Consell de Ministres va 
acordar la creació d’una Comissió d’Experts per la Fu-
tur del Valle de los Caídos amb l’objectiu d’elaborar 
un informe sobre les actuacions per donar compliment 
a als objectius previstos en la Llei de la Memòria His-
tòrica.

Recentment s’ha fet públic l’informe de la comissió 
d’historiadors i juristes creada pel Govern central 
sobre el futur del Valle de los Caídos. La comissió 
proposa el trasllat de les restes del General Franco 
fora del recinte, tot i que ho condiciona a l’autorit-
zació de l’Església catòlica; alhora considera que les 
restes de José Antonio Primo de Rivera haurien de 
ser trasllades a un lloc menys rellevant dins el ma-
teix recinte.

El dictamen de la comissió d’experts ha reobert el de-
bat més enllà de les propostes concretes que formula. 
Per això és convenient que el Parlament de Catalunya 
porti al Congrés de Diputats una proposta de modi-
ficació de la Llei de la Memòria Històrica en aquest 
aspecte concret. Cal que el Govern central i les Corts 
espanyoles puguin decidir aquesta qüestió sense cap 
tipus d’interferències.

Exposició de motius

Setanta dos anys després de la finalització de la guer-
ra de 1936-39 i trenta sis anys després de la mort del 
dictador Francisco Franco l’any 1975, el Valle de los 
Caídos continua essent un tema pendent de solucionar. 
A diferència del que han fet altres estats europeus o 
llatinoamericans en relació a monuments o llocs em-
blemàtics del nazisme, del feixisme o d’altre tipus de 
dictadures, l’Estat espanyol manté una vergonyant in-
definició sobre el tractament a donar a aquest monu-
ment franquista.

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
de Diputats la Proposició de llei

Proposició de Llei per a presentar a la Mesa del Con-
grés de Diputats d’acord amb el que disposa l’article 
61.b de l’Estatut d’Autonomia, de modificació de la 
Llei 52/2007 de 26 de Desembre Por la que se reco-
nocen y amplían derechos y se establecen medidas a 
favor de quienes padecieron persecución o violencia 
Durante la Guerra Civil i la dictadura.

Article únic. Valle de los Caídos

16.3 El Govern procedirà al trasllat de les restes del 
dictador Francisco Franco fora del recinte del Valle de 
los Caídos, al lloc on disposi la seva família, que en 
cap cas podrà ser una institució pública u oficial.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Diputada GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació de comis-
sions
Tram. 252-00004/10

Proposta al Ple
Mesa del Parlament i Junta de Portaveus, 15.01.2013

Comissions legislatives (art. 51.1 RPC)

Comissió d’Afers Institucionals (CAI)

Àmbits

Desplegament de l’Estatut.

Relacions institucionals.

Participació.

Organització administrativa de l’Administració de la 
Generalitat.

Funció pública.

Administració i govern local.

Acció comunitària i de desenvolupament local.

Esports.

Afers religiosos.

Memorial democràtic.

Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost (CEF)

Àmbits

Política econòmica.

Pressupost de la Generalitat.

Finances i control financer del sector públic de la Ge-
neralitat.

Entitats de crèdit.

Mercat de valors.

Promoció i defensa de la competència.

Sector assegurador.

Jocs i apostes.

Comissió d’Empresa i Ocupació (CEO)

Àmbits

Polítiques d’ocupació i intermediació laboral.

Relacions laborals i inspecció de treball.

Formació ocupacional i contínua.

Economia social, cooperatives i autoempresa.

Indústria.

Seguretat industrial.

Innovació.

Telecomunicacions i societat de la informació.

Internacionalització de l’empresa.

Comerç.

Turisme.

Consum.

Energia, energies renovables i mines.

Comissió de Justícia (CJ)

Àmbits

Justícia.

Serveis penitenciaris.

Rehabilitació i justícia juvenil.

Relacions amb l’Administració de justícia.

Dret i entitats jurídiques.

Comissió d’Interior (CI)

Àmbits

Seguretat ciutadana, seguretat pública i trànsit.

Emergències i protecció civil.

Prevenció, extinció d’incendis i salvament.

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (CARPAMN)

Àmbits

Polítiques d’agricultura.

Polítiques de ramaderia.

Polítiques de pesca.

Desenvolupament del món rural.

Alimentació, qualitat i indústries agroalimentàries.

Medi natural.

Boscos i biodiversitat.

Comissió d’Ensenyament i Universitats (CEU)

Àmbits

Polítiques educatives i planificació.
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Ordenació i innovació educatives.

Formació professional i formació permanent.

Universitats.

Recerca.

Comissió de Territori i Sostenibilitat (CTS)

Àmbits

Política i planificació territorials.

Infraestructures i mobilitat.

Urbanisme.

Polítiques ambientals i de sostenibilitat.

Aigua.

Residus.

Habitatge.

Comissió de Benestar, Família  
i Immigració (CBFI)

Àmbits

Política de serveis socials.

Famílies.

Atenció als infants i als adolescents.

Acolliments i adopcions.

Polítiques d’inclusió social.

Polítiques de la gent gran.

Immigració.

Acció comunitària.

Xarxa d’equipaments cívics i socials.

Comissió de Cultura i Llengua (CCL)

Àmbits

Promoció i difusió culturals.

Patrimoni cultural, arxius i museus.

Indústries culturals.

Cooperació cultural.

Llengua.

Comissió de Salut (CS)

Àmbits

Política i planificació sanitàries.

Serveis sanitaris.

Equipaments sociosanitaris.

Seguretat alimentària.

Comissions específiques (art. 54.1 RPC)

Comissions de seguiment (art. 56.1 RPC)

Comissió d’Igualtat de les Persones (CIP)

Àmbit

Planificació i estudi de les polítiques d’igualtat.

Comissió de Polítiques de Joventut (CPPJ)

Àmbit

Planificació i estudi de les polítiques de joventut.

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació (CAEUEC)

Àmbits

Relacions internacionals i acció exterior.

Relacions amb la Unió Europea.

Polítiques de cooperació al desenvolupament i de so-
lidaritat.

Comissió de la Infància (CDI)

Àmbits

Planificació i estudi de les polítiques sobre la infància.
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Ratificació de l’Acord del 15 de gener de 2013  
sobre l’admissió a tràmit de diverses pro-
postes de resolució

Acord
Mesa del Parlament, 18.01.2013

Mesa del Parlament

En la reunió del 15 de gener de 2013, la Mesa va acor-
dar admetre a tràmit les propostes de resolució sobre 
la declaració de sobirania i el dret de decidir del poble 
de Catalunya presentades pel Grup Mixt (tram. 250-
00058/10), GP d’ICV-EUiA (tram. 250-00059/10), GP 
de CiU i GP d’ERC (tram.  250-00060/10) i GP Socia-
lista (tram. 250-00062/10).

En data del 16 de gener de 2013, el Grup Parlamentari 
de Ciutadans ha presentat una petició de reconsidera-
ció dels acords d’admissió a tràmit relatius a les pro-
postes del Grup Mixt, GP d’ICV-EUiA, i GP de CiU i 
GP d’ERC. I el Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya ha presentat una petició de reconsidera-
ció de les quatre propostes de resolució.

La Mesa, assistida pels Serveis Jurídics, ha examinat 
el contingut de les peticions de reconsideració i, una 
vegada escoltada la Junta de Portaveus en la reunió 
tinguda el 18 de gener de 2013, ha adoptat, en la reunió 
tinguda el mateix dia, l’acord següent:

1. L’article 29.3.d del Reglament del Parlament de Ca-
talunya (RPC) atribueix a la Mesa del Parlament la 
funció de qualificar d’acord amb el Reglament els es-
crits i els documents d’índole parlamentària i decla-
rar-ne l’admissió o la inadmissibilitat. En el cas con-
cret de les propostes de resolució, l’article 145.2 del 
RPC determina que s’han de presentar a la Mesa, la 
qual en decideix l’admissibilitat, n’ordena la publica-
ció i, una vegada escoltada la Junta de Portaveus, acor-
da l’òrgan parlamentari que les ha de tramitar (Comis-
sió o Ple). 

2. Les iniciatives parlamentàries tenen una connexió 
directa amb el dret fonamental de participació política 
de l’article 23.2 CE, tal com ha declarat reiteradament 
la jurisprudència constitucional, que considera que 
formen part dels drets i facultats que configuren l’esta-
tut dels representants polítics, en aquest cas el que és 
propi dels diputats i dels grups parlamentaris.

Com és lògic, l’actuació de les meses parlamentàries 
en el moment de qualificar les iniciatives i declarar-ne 
o no l’admissibilitat ha d’ésser respectuosa amb aquest 
dret polític bàsic, de manera que les decisions de tra-

mitació no limitin o coartin indegudament l’exercici 
del dret de participació.

D’això en deriva la conseqüència natural que les me-
ses parlamentàries no poden incloure en llur funció 
d’admissió a tràmit cap judici d’oportunitat política 
sobre el contingut material de les iniciatives, ja que 
aquest tipus de judici podria afectar l’exercici del dret 
de participació i també la mateixa consideració o va-
loració de la iniciativa, que ha de quedar reservada als 
òrgans del Parlament que tenen la competència de pro-
nunciar-se sobre aquesta.

La funció d’admissió a tràmit de les meses parlamen-
tàries se situa, doncs, en un pla necessàriament limi-
tat, que se circumscriu a la verificació de la regularitat 
jurídica i de la viabilitat processals de la iniciativa par-
lamentària, és a dir, a examinar si la iniciativa com-
pleix els requisits de tramitació exigits pel Reglament 
i, si escau, per altres lleis.

Aquesta funció limitada exclou, com s’ha dit, la va-
loració de fons de la iniciativa, inclosa la que pugui 
tenir com a objecte la seva estatutarietat o constitu-
cionalitat. La Interlocutòria del Tribunal Constitucio-
nal 85/2006, del 15 de març, estableix en aquest sentit 
que:

«De acuerdo con nuestra doctrina excede, empero, 
del ámbito de la facultad de las Mesas de las Asam-
bleas Legislativas de calificar y admitir a trámite las 
iniciativas parlamentarias el control, siquiera limi-
nar, de su constitucionalidad. Lo que no excluye, sin 
embargo, que el control de las Mesas de las Cámaras, 
además de verificar el cumplimiento de los requisi-
tos formales reglamentariamente establecidos en ca-
da caso, pueda extenderse a una verificación liminar 
de conformidad a Derecho de la pretensión deduci-
da, junto a un juicio de calificación sobre idoneidad 
o procedencia del procedimiento parlamentario ele-
gido (SSTC 89/2005 y 90/2005, de 18 de abril, FJ3, 
por todas)»

D’aquesta lectura s’extreuen dues conclusions bàsi-
ques:

a) Que la funció d’admissió a tràmit no pot incloure un 
control inicial sobre l’adequació de les iniciatives al 
bloc de la constitucionalitat.

b) Que, d’acord amb la finalitat de la funció qualifica-
dora, només és possible un control del contingut mate-
rial de les iniciatives als efectes de determinar el pro-
cediment parlamentari que s’ajusta a cada iniciativa.

3. En el cas que aquí ens ocupa, es tracta d’unes pro-
postes de resolució, és a dir, d’un tipus d’iniciativa 
parlamentària pròpia de l’impuls i de l’acció política 
i de govern. Així les defineix l’article 145.1 RPC, que 
afegeix que les propostes es poden adreçar al Govern 
de la Generalitat o als ciutadans.
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Una de les característiques més importants que te-
nen les propostes de resolució és que llur aprovació 
implica una declaració de voluntat política expressa-
da pel Parlament. Però, a diferència de les iniciatives 
legislatives, les resolucions no produeixen efectes ju-
rídics perquè no són normes, ni incorporen un man-
dat normatiu susceptible d’entrar en contradicció amb 
la Constitució en termes estrictament jurídics. Les 
propostes de resolució, en tant que només expressen 
aquesta voluntat, poden tenir un contingut molt més 
ampli que les iniciatives legislatives perquè, com ha 
declarat la jurisprudència constitucional:

«En nuestro ordenamiento constitucional no tiene ca-
bida un modelo de “democracia militante” en el sen-
tido que él le confiere, esto es, un modelo en el que 
se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión posi-
tiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Consti-
tución. Falta para ello el presupuesto inexcusable de 
la existencia de un núcleo normativo inaccesible a los 
procedimientos de reforma constitucional que, por su 
intangibilidad misma, pudiera erigirse en parámetro 
autónomo de corrección jurídica, de manera que la 
sola pretensión de afectarlo convirtiera en antijurídi-
ca la conducta.»

També és oportú recordar que, amb relació al dret de 
decidir, la STC 31/2010, del 20 de juny, relativa a l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya, també declara que en 
el context de l’estat democràtic és possible defensar 
concepcions ideològiques que pretenguin que una de-
terminada col·lectivitat tingui la condició de comunitat 
nacional, fins i tot com a principi des del qual procu-
rar la conformació d’una voluntat constitucionalment 
legitimada per a traduir aquella concepció en una re-
alitat jurídica per mitjà de la reforma constitucional. 

Per tant, aquesta doctrina permet que el Parlament pu-
gui expressar el seu posicionament sobre la qüestió 
lliurement i democràticament, si ho fa per mitjà d’un 
procediment que, per la seva naturalesa, únicament 
comporta la manifestació o declaració d’una voluntat 
política. 

D’acord amb els fonaments anteriors, la Mesa deci-
deix mantenir els acords inicials d’admissió a tràmit 
de les propostes de resolució.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

N. de la R.: Els escrits presentats es reprodueixen en 
la secció 4.67.

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Renúncia de la condició de diputat

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de 
gener de 2013, d’acord amb l’article 17.a del Regla-
ment, ha pres nota de la renúncia de la condició de 
diputat al Parlament de Catalunya d’Antoni Castellà i 
Clavé, del GP de Convergència i Unió, amb efectes del 
15 de gener de 2013.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la sec-
ció 4.67.

4.45.30. DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS 
EN ELS ÒRGANS

Assignació del nombre de membres de la 
Diputació Permanent que correspon a cada 
grup parlamentari
Tram. 408-00001/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de 
gener de 2013, d’acord amb la Junta de Portaveus i de 
conformitat amb els articles 40.1 i 65.1 del Reglament, 
ha acordat que la distribució proporcional dels vint-i-
tres diputats de la Diputació Permanent entre els grups 
parlamentaris s’ha de fer segons la fórmula de la resta 
més elevada, que, aplicada a la composició actual dels 
grups, dóna la distribució següent:

GP de Convergència i Unió: 9

GP d’Esquerra Republicana de Catalunya: 4

GP Socialista: 3

GP del Partit Popular de Catalunya: 3
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GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa: 2

GP de Ciutadans: 2

G Mixt: -

Palau del Parlament, 15 de gener de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Assignació del nombre de membres de cada 
comissió que correspon a cada grup parla-
mentari
Tram. 408-00002/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de 
gener de 2013, d’acord amb la Junta de Portaveus i de 
conformitat amb l’article 40.1 del Reglament, ha acor-
dat que les comissions legislatives, les comissions 
específiques creades pel Reglament, les comissions 
creades per llei, les comissions de seguiment i les co-
missions d’estudi que creï el Ple han d’ésser formades 
per vint-i-un diputats, distribuïts proporcionalment en-
tre els grups parlamentaris segons la fórmula de la res-
ta més elevada, que, aplicada a la composició actual 
dels grups parlamentaris, dóna la distribució següent:

GP de Convergència i Unió: 8

GP d’Esquerra Republicana de Catalunya: 3

GP Socialista: 3

GP del Partit Popular de Catalunya: 3

GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa: 2

GP de Ciutadans: 1

G Mixt: 1

Palau del Parlament, 15 de gener de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Distribució de les presidències de les comis-
sions entre els grups parlamentaris
Tram. 408-00003/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 
de gener de 2013, escoltada la Junta de Portaveus i 
d’acord amb l’article 41.2 del Reglament, ha acordat 
que les presidències de les comissions legislatives es-
pecífiques, les comissions creades per llei i les comis-
sions de seguiment es distribueixin de la manera se-
güent: 

GP de Convergència i Unió: 7

GP d’Esquerra Republicana de Catalunya: 4

GP Socialista: 3

GP del Partit Popular de Catalunya: 3

GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa: 2

GP de Ciutadans: 1

G Mixt: -

Palau del Parlament, 15 de gener de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb el conseller de la 
Presidència sobre l’acord previ a la vista del 
judici del cas Pallerols
Tram. 354-00023/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari So-
cialista, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 842).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 15.01.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió que correspongui amb el conseller de 
Justícia sobre l’acord previ a la vista del ju-
dici del cas Pallerols
Tram. 354-00024/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari So-
cialista, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 843).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa del Parlament, 15.01.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la comissió que cor-
respongui amb el conseller d’Interior sobre 
els objectius i les actuacions del Departa-
ment
Tram. 355-00012/10

Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar-
tament d’Interior (reg. 789).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2013.

Compareixença del conseller d’Interior da-
vant la Comissió de Matèries Secretes o Re-
servades en compliment de l’article 5.2 de la 
Llei 28/2001
Tram. 355-00013/10

Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar-
tament d’Interior (reg. 790).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2013.

Sessió informativa de la comissió que cor-
respongui amb el conseller de Justícia so-
bre els objectius i les actuacions del Depar-
tament
Tram. 355-00014/10

Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar-
tament de Justícia (reg. 794).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2013.

Sessió informativa de la comissió que cor-
respongui amb el conseller d’Economia i 
Coneixement sobre el procés de privatitza-
ció d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00015/10

Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar-
tament d’Economia i Coneixement (reg. 844).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2013.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 3

Convocada per al dia 23 de gener de 2013

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

23 de gener de 2013

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Proposta de resolució de creació de les comissions. 
Tram. 252-00004/10. Junta de Portaveus. Debat i vo-
tació.

2. Compareixença del president de la Generalitat da-
vant el Parlament per a donar compte de l’estructura i 
la composició del Govern. Tram. 350-00001/10. Presi-
dent de la Generalitat. Substanciació.
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3. 

– Proposta de resolució de declaració de sobirania del 
poble català. Tram. 250-00058/10. Grup Mixt (text 
presentat: BOPC 8, 3).

– Proposta de resolució de declaració sobre la sobira-
nia i el dret a decidir del poble de Catalunya. Tram. 
250-00059/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (text pre-
sentat: BOPC 8, 4).

– Proposta de resolució d’aprovació de la declaració de 
sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya. 
Tram. 250-00060/10. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió i Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (text presentat: BOPC 8, 6).

– Proposta de resolució sobre el dret a decidir i la re-
forma de la Constitució. Tram. 250-00062/10. Grup 
Parlamentari Socialista (text presentat: BOPC 8, 8). 
Debat i votació de les propostes de resolució i de les 
esmenes presentades.

4. Decret llei 6/2012, del 27 de desembre, de modi-
ficació de la disposició addicional tercera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i mi-
llorament de la regulació normativa. Tram. 203-
00004/10. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei (text pre-
sentat: BOPC 4, 15).

5. Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Tram. 203-
00001/10. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei (text pre-
sentat: BOPC 2, 3).

6. Decret llei 7/2012, del 27 de desembre, de mesures 
urgents en matèria fiscal que afecten l’impost sobre el 
patrimoni. Tram. 203-00003/10. Govern de la Genera-
litat. Debat i votació sobre la validació o derogació del 
decret llei (text presentat: BOPC 4, 13).

7. Decret llei 8/2012, del 27 de desembre, de modifica-
ció de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. 
Tram. 203-00002/10. Govern de la Generalitat. Debat 
i votació sobre la validació o derogació del decret llei 
(text presentat: BOPC 4, 12).

Palau del Parlament, 18 de gener de 2013

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

Sessió plenària núm. 4

Convocada per al dia 23 de gener de 2013

Presidència del Parlament

D’acord amb els articles 63.2 i 3 i 152 del Reglament, 
us convoco a la sessió següent del

Ple del Parlament

23 de gener de 2013

En acabar la sessió plenària núm. 3

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Procediment per a elegir els senadors que han de re-
presentar la Generalitat al Senat. Tram. 280-00001/10. 
Grups parlamentaris. Designació.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2013

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Escrit de renúncia de la condició de diputat

Presentació
Reg. 867

A la Mesa del Parlament

Antoni Castellà i Clavé, diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb l’article  
17 a) del Reglament del Parlament de Catalunya, vo-
luntàriament presenta la seva renúncia a la condició de 
diputat, tot expressant l’honor que ha representat ser 
membre d’aquesta cambra.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2013

Antoni Castellà i Clavé
Diputat del G.P. de CiU
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Sol·licitud a la Mesa de reconsideració de 
l’Acord del 15 de gener de 2013 sobre l’ad-
missió a tràmit de diverses propostes de re-
solució

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 907 / Mesa del Parlament: 18.01.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciudadanos, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 30 del Reglamento del Parlamento, solicita la re-
consideración del acuerdo adoptado por la Mesa el día 
15 de enero de 2013 de admitir a trámite los siguientes 
procedimientos

– Proposta de Resolució de declaració de sobirania del 
poble català (Tram 250-00058/10)

– Proposta de Resolució de declaració sobre la sobi-
rania i el dret a decidir del poble de Catalunya (Tram 
250-00059/10)

– Proposta de Resolució d’aprovació de la declaració 
de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya 
(Tram 250-00060/10)

sobre la base de los siguientes

Fundamentos jurídicos

Primero. Las Propuestas de Resolución admitidas y 
sobre las que recae la presente petición de reconside-
ración tienen todas ellas en común que pretenden la 
declaración unilateral por el Parlament de la soberanía 
del pueblo de Cataluña.

Es obvio que la Norma Fundamental del ordenami-
ento jurídico español y por tanto de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, en un plano superior de jerar-
quía normativa respecto del propio Estatut, es la Cons-
titución Española (CE), en cuyo artículo 1, tras la defi-
nición política del propio Estado que se constituye, se 
dispone que: 

«La soberanía nacional reside en pueblo español, del 
cual emanan los poderes del Estado».

La admisión a trámite de las Propuestas de Resolución 
que constan en el encabezamiento del presente escrito 
presupone que la Mesa del Parlament de Catalunya en-
tiende que la disposición constitucional citada puede 
ser contradicha expresamente por un parlamento au-
tonómico, privando de esta manera al resto de españo-
les del ejercicio de su potestad soberana que deriva de 
lo dispuesto en el citado artículo 1 CE, y que tiene su 
apoyo, además, en lo que declara igualmente el artícu-
lo 2 del propio texto constituyente: 

«La Constitución se fundamenta en la indisoluble uni-
dad de la Nación española, patria común en indivisi-

ble de todos los españoles, y reconoce y garantiza el 
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regio-
nes que la integran y la solidaridad entre todas ellas»

El propio Estatut d’Autonomia de Catalunya reafirma 
lo anterior cuando en su art. 1 establece que «Cata-
luña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno cons-
tituida en comunidad autónoma de acuerdo con la Cons-
titución y este Estatuto, que es su norma institucional 
básica».

Pues bien, aunque resulta más que obvio y no se ha 
discutido nunca por la doctrina más acreditada que el 
marco jurídico en el que desenvuelve su actuación la 
Generalitat de Catalunya es el de la autonomía y no la 
soberanía (STC 32/1981 de 28 de julio), ante la con-
fusión que pretende crearse por parte de los grupos 
presentantes de las propuestas de resolución referenci-
adas parecía preciso hacer la recopilación de normas 
fundamentales básicas antes expuestas.

Tales normas, en cuanto fijan ya de forma general el 
ámbito de competencia sobre el que puede producir-
se el debate parlamentario, no pueden obviarse por la 
Mesa a la hora de decidir sobre la admisión a trámite 
de las propuestas de resolución aludidas.

Segundo. Si bien la mera admisión a trámite parla-
mentario, desde la perspectiva del Auto del TC de 26 
de abril de 2004 (doctrina por otra parte no consoli-
dada y adoptada con gran división en el seno del TC), 
no podría ser objeto de la impugnación regulada en el 
Título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal, no podemos olvidar que en tal caso se enjuiciaba 
la admisión a trámite de una iniciativa legislativa de 
reforma del Estatuto de Autonomía.

En efecto, en el marco de un proceso de reforma de 
un Estatuto de Autonomía, en el trámite parlamenta-
rio dentro de la cámara autonómica se podrán perfec-
tamente discutir cuestiones que desde la perspectiva 
técnico-jurídica llegaran a oponerse a la regulación 
constitucional, puesto que el proceso siempre acaba-
ría con un refrendo en las Cortes depositarias de la 
soberanía nacional española de acuerdo con la Consti-
tución aprobada mayoritariamente en referéndum por 
todos los españoles.

Lo que aquí se pretende, en cambio, es hurtar al resto 
de españoles el ejercicio de su potestad soberana por 
cuanto una vez aprobada, en su caso, cualquiera de es-
tas Propuestas de Resolución que declaran en contra 
de la Constitución que la soberanía recae únicamen-
te en el pueblo de Cataluña, no tendrían intervención 
las Cortes Generales, que es lo que realmente se busca 
por los grupos proponentes.

En definitiva los principios y disposiciones constitu-
cionales vinculan y obligan a los ciudadanos y a los 
poderes públicos (art. 9.1 CE), entre los que evidente-
mente se encuentra el Parlament de Catalunya, incluso 
cuando se postule su reforma o revisión y hasta tanto 
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esta no se verifique con éxito a través de los procedi-
mientos establecidos en su Título X. En este sentido, 
la eventual declaración de soberanía del pueblo de Ca-
taluña por el Parlament sería una clara transgresión de 
tales principios y disposiciones constitucionales que 
por lo tanto no debiera admitirse a trámite por parte 
de la Mesa.

Por todo lo expuesto,

Solicita

Que la Mesa del Parlament reconsidere la admisión a 
trámite de las Propuestas de Resolución citadas en el 
encabezamiento del presente escrito

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Sol·licitud a la Mesa de reconsideració de 
l’Acord del 15 de gener de 2013 sobre l’ad-
missió a tràmit d’una proposta de resolució

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 911 / Mesa del Parlament: 18.01.2013

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 30 del Reglament del Parla-
ment, sol·licita la reconsideració de l’acord adoptat per 
la Mesa, el dia 15 de gener de 2012, d’admetre a tràmit 
proposta de resolució de declaració de sobirania del 
poble català (tram. 250-00058/10), sobre la base dels 
següents

Fonaments jurídics

El tràmit d’admissió d’una proposta de resolució per 
part de la Mesa de la Cambra, de conformitat amb el 
que estableixen els articles 29 i 145 del Reglament del 
Parlament, consisteix en la verificació de que la sol-
licitud presentada reuneixi els requisits formals exigi-
bles per considerar que és conforme al procediment 
parlamentari per tal de donar-li el tràmit que pertoqui.

La jurisprudència constitucional s’ha plantejat en di-
verses ocasions la qüestió de si les meses parlamentà-
ries tenen capacitat per a realitzar una fiscalització ad 
limine de les iniciatives parlamentaries en el moment 
de l’admissió a tràmit, quan es pugui apreciar de for-
ma clara i notòria que el seu contingut material vulne-
ra el marc constitucional i estatutari.

D’aquesta doctrina podem extreure dues conclusions 
bàsiques: 

a) En primer lloc, que la funció d’admissió a tràmit no 
inclou un control inicial sobre l’adequació de la inicia-
tiva al bloc de la constitucionalitat.

b) En segon lloc, i en coherència amb les funcions que 
corresponena la Mesa sobre la qualificació dels docu-
ments per a la seva tramitació, que és possible un con-
trol del contingut material de les iniciatives als efectes 
de determinar quin és el procediment parlamentari al 
qual s’ha d’ajustar la iniciativa.

Això significa que la Mesa pot analitzar el contingut 
de la iniciativa parlamentària que es presenta per ve-
rificar si s’ajusta al procediment que en atenció al dit 
contingut li correspon.

En el cas present, l’objecte principal de la proposta de 
resolució és, com es desprèn del mateix títol i de la se-
va part dispositiva, la declaració de sobirania del poble 
de Catalunya regulant el procediment per a fer efec-
tiva aquesta voluntat i determinant les condicions el 
compliment de les quals comportarà l’efectivitat de la 
declaració.

És clar que una decisió d’aquesta naturalesa adoptada 
per mitjà d’una proposta de resolució no és compatible 
amb la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia 
vigents.

Des del punt de vista del principi de legalitat i de l’Es-
tat de Dret, és evident que aquesta contradicció només 
es podria salvar mitjançant la reforma del marc cons-
titucional i estatutari (com expressament ho admet el 
Tribunal Constitucional en el FJ 12 de la STC 31/2010, 
de 28 de juny), la qual cosa permet considerar que el 
tràmit elegit no és el més idoni.

D’acord amb el que s’acaba d’exposar la Mesa, atenent 
a la naturalesa de la iniciativa, podria realitzar un con-
trol d’adequació d’aquesta als procediments parlamen-
taris en el sentit de considerar que el tràmit parlamen-
tari més idoni en aquest cas, per raó del contingut de la 
proposta, seria el d’una iniciativa legislativa de refor-
ma constitucional d’acord amb els articles 87.2 i 166 
CE i seguir el procediment que determina l’article 154 
del Reglament del Parlament.

Tanmateix, cal tenir present que la darrera jurispru-
dència constitucional emfatitza el principi segons el 
qual no es troba dins l’àmbit de la facultat de les meses 
parlamentàries realitzar un control de constituciona-
litat de les iniciatives de caràcter liminar i considera 
de manera excepcional la inadmissió a tràmit per una 
possible manca d’idoneïtat del procediment.

Això no obstant, quant el contingut de la iniciativa 
contravingui, de forma evident i sense necessitat de fer 
una qualificació jurídica en profunditat de la mateixa, 
el marc jurídic regulador de l’activitat parlamentària, 
el marc competencial de la pròpia Càmera, l’Estatut 
d’Autonomia o la Constitució, la funció de la Mesa 
s’ha d’estendre a la salvaguarda de la legalitat i evi-
tar que, ni que sigui per omissió dels seus deures, per 
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mitjà de l’admissió a tràmit d’una iniciativa manifesta-
ment il·legal es pugui induir als membres de la Cambra 
a cometre un acte manifestament contrari a dret.

Un cas extrem seria el d’admissió a tràmit d’una pro-
posta de resolució que demanés a la Cambra un pro-
nunciament a favor de la pena de mort que, com és 
abastament sabut per la Mesa, va ser abolida per la 
Constitució.

En el cas concret que ens ocupa es sol·licita que el Par-
lament de Catalunya declari que el poble de Catalunya 
és sobirà en contradicció flagrant amb allò que disposa 
la Constitució en el seu article 1.2, segons el qual «la 
sobirania nacional resideix en el poble espanyol».

D’altra banda, en proposar la declaració segons la qual 
el poble català es sobirà pretén assumir una funció de-
clarativa de drets que pertany en exclusiva a la Cons-
titució i que, per tant, ultrapassa amb escreix el marc 
competencial del Parlament de Catalunya.

Per tot el que s’ha exposat,

Sol·licita

La no admissió a tràmit de la proposta de resolució 
presentada de declaració de sobirania del poble català 
(tram. 250-00058/10).

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Sol·licitud a la Mesa de reconsideració de 
l’Acord del 15 de gener de 2013 sobre l’ad-
missió a tràmit d’una proposta de resolució

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 912 / Mesa del Parlament: 18.01.2013

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 30 del Reglament del Parla-
ment, sol·licita la reconsideració de l’acord adoptat per 
la Mesa, el dia 15 de gener de 2012, d’admetre a tràmit 
proposta de resolució de declaració sobre la sobirania 
i el dret a decidir del poble de Catalunya (tram. 250-
00059/10), sobre la base dels següents

Fonaments jurídics

El tràmit d’admissió d’una proposta de resolució per 
part de la Mesa de la Cambra, de conformitat amb el 
que estableixen els articles 29 i 145 del Reglament del 
Parlament, consisteix en la verificació de que la sol-
licitud presentada reuneixi els requisits formals exigi-

bles per considerar que és conforme al procediment 
parlamentari per tal de donar-li el tràmit que pertoqui.

La jurisprudència constitucional s’ha plantejat en di-
verses ocasions la qüestió de si les meses parlamentà-
ries tenen capacitat per a realitzar una fiscalització ad 
limine de les iniciatives parlamentaries en el moment 
de l’admissió a tràmit, quan es pugui apreciar de for-
ma clara i notòria que el seu contingut material vulne-
ra el marc constitucional i estatutari.

D’aquesta doctrina podem extreure dues conclusions 
bàsiques: 

a) En primer lloc, que la funció d’admissió a tràmit no 
inclou un control inicial sobre l’adequació de la inicia-
tiva al bloc de la constitucionalitat.

b) En segon lloc, i en coherència amb les funcions que 
corresponen a la Mesa sobre la qualificació dels docu-
ments per a la seva tramitació, que és possible un con-
trol del contingut material de les iniciatives als efectes 
de determinar quin és el procediment parlamentari al 
qual s’ha d’ajustar la iniciativa.

Això significa que la Mesa pot analitzar el contingut 
de la iniciativa parlamentària que es presenta per ve-
rificar si s’ajusta al procediment que en atenció al dit 
contingut li correspon.

En el cas present, l’objecte principal de la proposta de 
resolució és, com es desprèn del mateix títol i de la se-
va part dispositiva, la declaració de sobirania del poble 
de Catalunya regulant el procediment per a fer efec-
tiva aquesta voluntat i determinant les condicions el 
compliment de les quals comportarà l’efectivitat de la 
declaració.

És clar que una decisió d’aquesta naturalesa adoptada 
per mitjà d’una proposta de resolució no és compatible 
amb la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia 
vigents.

Des del punt de vista del principi de legalitat i de l’Es-
tat de Dret, és evident que aquesta contradicció només 
es podria salvar mitjançant la reforma del marc cons-
titucional i estatutari (com expressament ho admet el 
Tribunal Constitucional en el FJ 12 de la STC 31/2010, 
de 28 de juny), la qual cosa permet considerar que el 
tràmit elegit no és el més idoni.

D’acord amb el que s’acaba d’exposar la Mesa, atenent 
a la naturalesa de la iniciativa, podria realitzar un con-
trol d’adequació d’aquesta als procediments parlamen-
taris en el sentit de considerar que el tràmit parlamen-
tari més idoni en aquest cas, per raó del contingut de la 
proposta, seria el d’una iniciativa legislativa de refor-
ma constitucional d’acord amb els articles 87.2 i 166 
CE i seguir el procediment que determina l’article 154 
del Reglament del Parlament..

Tanmateix, cal tenir present que la darrera jurispru-
dència constitucional emfatitza el principi segons el 
qual no es troba dins l’àmbit de la facultat de les meses 
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parlamentàries realitzar un control de constituciona-
litat de les iniciatives de caràcter liminar i considera 
de manera excepcional la inadmissió a tràmit per una 
possible manca d’idoneïtat del procediment.

Això no obstant, quant el contingut de la iniciativa 
contravingui, de forma evident i sense necessitat de fer 
una qualificació jurídica en profunditat de la mateixa, 
el marc jurídic regulador de l’activitat parlamentària, 
el marc competencial de la pròpia Càmera, l’Estatut 
d’Autonomia o la Constitució, la funció de la Mesa 
s’ha d’estendre a la salvaguarda de la legalitat i evi-
tar que, ni que sigui per omissió dels seus deures, per 
mitjà de l’admissió a tràmit d’una iniciativa manifesta-
ment il·legal es pugui induir als membres de la Cambra 
a cometre un acte manifestament contrari a dret.

Un cas extrem seria el d’admissió a tràmit d’una pro-
posta de resolució que demanés a la Cambra un pro-
nunciament a favor de la pena de mort que, com és 
abastament sabut per la Mesa, va ser abolida per la 
Constitució.

En el cas concret que ens ocupa es sol·licita que el Par-
lament de Catalunya declari que el poble de Catalunya 
és sobirà en contradicció flagrant amb allò que disposa 
la Constitució en el seu article 1.2, segons el qual «la 
sobirania nacional resideix en el poble espanyol».

D’altra banda, en proposar la declaració segons la qual 
el poble català es sobirà pretén assumir una funció de-
clarativa de drets que pertany en exclusiva a la Cons-
titució i que, per tant, ultrapassa amb escreix el marc 
competencial del Parlament de Catalunya.

Per tot el que s’ha exposat,

Sol·licita

La no admissió a tràmit de la proposta de resolució 
presentada de declaració sobre la sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya (tram. 250-00059/10).

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Sol·licitud a la Mesa de reconsideració de 
l’Acord del 15 de gener de 2013 sobre l’ad-
missió a tràmit d’una proposta de resolució

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 913 / Mesa del Parlament: 18.01.2013

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 30 del Reglament del Parla-

ment, sol·licita la reconsideració de l’acord adoptat per 
la Mesa, el dia 15 de gener de 2012, d’admetre a trà-
mit proposta de resolució d’aprovació de la declaració 
de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
(tram. 250-00060/10), sobre la base dels següents

Fonaments jurídics

El tràmit d’admissió d’una proposta de resolució per 
part de la Mesa de la Cambra, de conformitat amb el 
que estableixen els articles 29 i 145 del Reglament del 
Parlament, consisteix en la verificació de que la sol-
licitud presentada reuneixi els requisits formals exigi-
bles per considerar que és conforme al procediment 
parlamentari per tal de donar-li el tràmit que pertoqui.

La jurisprudència constitucional s’ha plantejat en di-
verses ocasions la qüestió de si les meses parlamentà-
ries tenen capacitat per a realitzar una fiscalització ad 
limine de les iniciatives parlamentaries en el moment 
de l’admissió a tràmit, quan es pugui apreciar de for-
ma clara i notòria que el seu contingut material vulne-
ra el marc constitucional i estatutari.

D’aquesta doctrina podem extreure dues conclusions 
bàsiques: 

a) En primer lloc, que la funció d’admissió a tràmit no 
inclou un control inicial sobre l’adequació de la inicia-
tiva al bloc de la constitucionalitat.

b) En segon lloc, i en coherència amb les funcions que 
corresponen a la Mesa sobre la qualificació dels docu-
ments per a la seva tramitació, que és possible un con-
trol del contingut material de les iniciatives als efectes 
de determinar quin és el procediment parlamentari al 
qual s’ha d’ajustar la iniciativa.

Això significa que la Mesa pot analitzar el contingut 
de la iniciativa parlamentària que es presenta per ve-
rificar si s’ajusta al procediment que en atenció al dit 
contingut li correspon.

En el cas present, l’objecte principal de la proposta de 
resolució és, com es desprèn del mateix títol i de la se-
va part dispositiva, la declaració de sobirania del poble 
de Catalunya regulant el procediment per a fer efec-
tiva aquesta voluntat i determinant les condicions el 
compliment de les quals comportarà l’efectivitat de la 
declaració.

És clar que una decisió d’aquesta naturalesa adoptada 
per mitjà d’una proposta de resolució no és compatible 
amb la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia 
vigents.

Des del punt de vista del principi de legalitat i de l’Es-
tat de Dret, és evident que aquesta contradicció només 
es podria salvar mitjançant la reforma del marc cons-
titucional i estatutari (com expressament ho admet el 
Tribunal Constitucional en el FJ 12 de la STC 31/2010, 
de 28 de juny), la qual cosa permet considerar que el 
tràmit elegit no és el més idoni.
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D’acord amb el que s’acaba d’exposar la Mesa, atenent 
a la naturalesa de la iniciativa, podria realitzar un con-
trol d’adequació d’aquesta als procediments parlamen-
taris en el sentit de considerar que el tràmit parlamen-
tari més idoni en aquest cas, per raó del contingut de la 
proposta, seria el d’una iniciativa legislativa de refor-
ma constitucional d’acord amb els articles 87.2 i 166 
CE i seguir el procediment que determina l’article 154 
del Reglament del Parlament..

Tanmateix, cal tenir present que la darrera jurispru-
dència constitucional emfatitza el principi segons el 
qual no es troba dins l’àmbit de la facultat de les meses 
parlamentàries realitzar un control de constituciona-
litat de les iniciatives de caràcter liminar i considera 
de manera excepcional la inadmissió a tràmit per una 
possible manca d’idoneïtat del procediment.

Això no obstant, quant el contingut de la iniciativa 
contravingui, de forma evident i sense necessitat de fer 
una qualificació jurídica en profunditat de la mateixa, 
el marc jurídic regulador de l’activitat parlamentària, 
el marc competencial de la pròpia Càmera, l’Estatut 
d’Autonomia o la Constitució, la funció de la Mesa 
s’ha d’estendre a la salvaguarda de la legalitat i evi-
tar que, ni que sigui per omissió dels seus deures, per 
mitjà de l’admissió a tràmit d’una iniciativa manifesta-
ment il·legal es pugui induir als membres de la Cambra 
a cometre un acte manifestament contrari a dret.

Un cas extrem seria el d’admissió a tràmit d’una pro-
posta de resolució que demanés a la Cambra un pro-
nunciament a favor de la pena de mort que, com és 
abastament sabut per la Mesa, va ser abolida per la 
Constitució.

En el cas concret que ens ocupa es sol·licita que el Par-
lament de Catalunya declari que el poble de Catalunya 
és sobirà en contradicció flagrant amb allò que disposa 
la Constitució en el seu article 1.2, segons el qual «la 
sobirania nacional resideix en el poble espanyol».

D’altra banda, en proposar la declaració segons la qual 
el poble català té la naturalesa jurídica de subjecte po-
lític, pretén assumir una funció declarativa de drets 
que pertany en exclusiva a la Constitució i que, per 
tant, ultrapassa amb escreix el marc competencial del 
Parlament de Catalunya.

Per tot el que s’ha exposat,

Sol·licita

La no admissió a tràmit de la proposta de resolució 
presentada de declaració sobre la sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya (tram. 250-00060/10).

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Sol·licitud a la Mesa de reconsideració de 
l’Acord del 15 de gener de 2013 sobre l’ad-
missió a tràmit d’una proposta de resolució

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 914 / Mesa del Parlament: 18.01.2013

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 30 del Reglament del Parla-
ment, sol·licita la reconsideració de l’acord adoptat per 
la Mesa, el dia 15 de gener de 2012, d’admetre a tràmit 
proposta de resolució sobre el dret a decidir i la refor-
ma de la Constitució (tram. 250-00062/10), sobre la 
base dels següents

Fonaments jurídics

El tràmit d’admissió d’una proposta de resolució per 
part de la Mesa de la Cambra, de conformitat amb el 
que estableixen els articles 29 i 145 del Reglament del 
Parlament, consisteix en la verificació de que la sol-
licitud presentada reuneixi els requisits formals exigi-
bles per considerar que és conforme al procediment 
parlamentari per tal de donar-li el tràmit que pertoqui.

La jurisprudència constitucional s’ha plantejat en di-
verses ocasions la qüestió de si les meses parlamentà-
ries tenen capacitat per a realitzar una fiscalització ad 
limine de les iniciatives parlamentàries en el moment 
de l’admissió a tràmit, quan es pugui apreciar de for-
ma clara i notòria que el seu contingut material vulne-
ra el marc constitucional i estatutari.

D’aquesta doctrina podem extreure dues conclusions 
bàsiques: 

a) En primer lloc, que la funció d’admissió a tràmit no 
inclou un control inicial sobre l’adequació de la inicia-
tiva al bloc de la constitucionalitat.

b) En segon lloc, i en coherència amb les funcions que 
corresponen a la Mesa sobre la qualificació dels docu-
ments per a la seva tramitació, que és possible un con-
trol del contingut material de les iniciatives als efectes 
de determinar quin és el procediment parlamentari al 
qual s’ha d’ajustar la iniciativa.

Això significa que la Mesa pot analitzar el contingut 
de la iniciativa parlamentària que es presenta per ve-
rificar si s’ajusta al procediment que en atenció al dit 
contingut li correspon.

En el cas present, l’objecte principal de la proposta de 
resolució és, com es desprèn del mateix títol i de la se-
va part dispositiva, el dret a decidir i la reforma de la 
Constitució regulant el procediment per a fer efectiva 
aquesta voluntat i determinant les condicions el com-
pliment de les quals comportarà l’efectivitat de la de-
claració.
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És clar que una decisió d’aquesta naturalesa adoptada 
per mitjà d’una proposta de resolució no és compatible 
amb la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia 
vigents.

Des del punt de vista del principi de legalitat i de l’Es-
tat de Dret, és evident que aquesta contradicció només 
es podria salvar mitjançant la reforma del marc cons-
titucional i estatutari (com expressament ho admet el 
Tribunal Constitucional en el FJ 12 de la STC 31/2010, 
de 28 de juny), la qual cosa permet considerar que el 
tràmit elegit no és el més idoni.

D’acord amb el que s’acaba d’exposar la Mesa, atenent 
a la naturalesa de la iniciativa, podria realitzar un con-
trol d’adequació d’aquesta als procediments parlamen-
taris en el sentit de considerar que el tràmit parlamen-
tari més idoni en aquest cas, per raó del contingut de la 
proposta, seria el d’una iniciativa legislativa de refor-
ma constitucional d’acord amb els articles 87.2 i 166 
CE i seguir el procediment que determina l’article 154 
del Reglament del Parlament.

Tanmateix, cal tenir present que la darrera jurispru-
dència constitucional emfatitza el principi segons el 
qual no es troba dins l’àmbit de la facultat de les meses 
parlamentàries realitzar un control de constituciona-
litat de les iniciatives de caràcter liminar i considera 
de manera excepcional la inadmissió a tràmit per una 
possible manca d’idoneïtat del procediment.

Això no obstant, quant el contingut de la iniciativa 
contravingui, de forma evident i sense necessitat de fer 
una qualificació jurídica en profunditat de la mateixa, 
el marc jurídic regulador de l’activitat parlamentària, 
el marc competencial de la pròpia Càmera, l’Estatut 
d’Autonomia o la Constitució, la funció de la Mesa 
s’ha d’estendre a la salvaguarda de la legalitat i evi-
tar que, ni que sigui per omissió dels seus deures, per 
mitjà de l’admissió a tràmit d’una iniciativa manifesta-
ment il·legal es pugui induir als membres de la Cambra 
a cometre un acte manifestament contrari a dret.

En el cas concret en proposar la declaració segons la 
qual el poble català haurà de exercir el seu dret a deci-
dir pretén assumir una funció declarativa de drets que 
pertany en exclusiva a la Constitució i que, per tant, 
ultrapassa amb escreix el marc competencial del Par-
lament de Catalunya.

Per tot el que s’ha exposat,

Sol·licita

La no admissió a tràmit de la proposta de resolució 
presentada sobre el dret a decidir i la reforma de la 
Constitució (tram. 250-00062/10).

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC 

4.80. SÍNDIC DE GREUGES

Resolució de 2 de gener de 2013, per la qual 
es dóna publicitat a la relació de llocs de 
treball del personal al servei del Síndic de 
Greuges de Catalunya

Presentació
Síndic de Greuges

Reg. 791 / Coneixement: 15.01.2013

Resolució de 2 de gener de 2013, per la qual 
es dóna publicitat a la relació de llocs de 
treball del personal al servei del Síndic de 
Greuges de Catalunya

D’acord amb el que disposa l’article 30 del Reglament 
d’organització i de règim intern del Síndic de Greuges, 
aprovat per Resolució de 29 de desembre de 2010, s’ha 
de publicar anualment en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya la relació íntegra de llocs de treball 
actualitzada amb les modificacions que s’hagin produ-
ït durant l’any immediatament anterior.

Vistes les modificacions de la relació de llocs de tre-
ball efectuades mitjançant les resolucions de 30 d’oc-
tubre i 17 de desembre de 2012.

En ús de les atribucions que em confereix la Llei 
24/2009, de 23 de desembre, i el Reglament d’organit-
zació i de règim intern del Síndic de Greuges,

Resolc: 

Donar publicitat a la relació de llocs de treball del per-
sonal al servei del Síndic de Greuges de Catalunya que 
figura a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 2 de gener de 2013

Rafael Ribó i Massó
Síndic de greuges
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat 1004/2004, 
interposat pel Parlament contra la Llei de 
l’Estat 41/2003, del 18 de novembre, de 
protecció patrimonial de persones amb dis-
capacitat i de modificació del Codi civil, de 
la Llei d’enjudiciament civil i de la normativa 
tributària amb aquesta finalitat
Tram. 380-00004/07

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 485 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.01.2013

A la Mesa del Parlament

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón 
Rodríguez Arribas, don Pablo Pérez Tremps, don 
Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua 
Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Fran-
cisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación 
Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando 
Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Ma-
gistrados, ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1004-
2004, interpuesto por el Parlamento de Cataluña con-
tra apartado 2 del artículo 1 de la Ley 41/2003, de 18 
de noviembre, de protección patrimonial de las perso-
nas con discapacidad y de modificación del Código ci-
vil, de la Ley de enjuiciamiento civil y de la normativa 
tributaria con esta finalidad. Ha sido parte el Gobierno 
de la Nación representado por el Abogado de Estado. 
Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Orte-
ga Álvarez, quien expresa el parecer de este Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro Gene-
ral de este Tribunal el día 20 de marzo de 2004, el 
Letrado del Parlamento de Cataluña, en nombre éste, 
presentó escrito de interposición de recurso de incons-
titucionalidad contra el apartado 2 del artículo 1 de la 
Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patri-
monial de las personas con discapacidad y de modi-
ficación del Código civil, de la Ley de enjuiciamien-
to civil y de la normativa tributaria con esta finalidad 

(publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 277, 
de 19 de noviembre de 2003). El recurso tiene por ob-
jeto la impugnación del apartado 2 del artículo 1, re-
lativo a la aplicación preferente de las normas de la 
Ley antes mencionada sobre las que en el Código civil 
regula la incapacitación y los cargos tutelares por en-
tender que la regulación contenida en la misma obsta-
culiza el ejercicio de la competencia legislativa para la 
conservación, modificación y desarrollo del Derecho 
civil propio atribuidas a Cataluña en el art. 27.4 de su 
Estatuto de Autonomía (EAC) de 1979, vulnerando 
con ello su competencia sobre legislación civil ex art. 
149.1.8 CE.

En la fundamentación del recurso se comenzó recor-
dando la estructura y contenido de la ley cuya nor-
ma se impugna, así como el régimen de concurrencia 
competencial en materia de legislación civil entre el 
Estado y la Comunidad Autónoma catalana, en virtud 
de lo dispuesto en el art. 149.1.8 CE.

Destaca el Letrado del Parlamento de Cataluña, de un 
lado, que la posible coexistencia de normas de origen 
diferente sobre unas mismas materias puede producir 
unos efectos importantes en el ámbito de la deroga-
ción y la aplicación de las normas, efectos que trata de 
regular la cláusula de supletoriedad que, además, tiene 
un contenido especial cuando se trata de aplicarla a 
la relación entre los ordenamientos de Derecho civil. 
Recuerda, en este sentido, que el Derecho del Estado 
actúa en todo caso como supletorio del autonómico 
por mandato de los artículos 149.3 CE y 26.3 EAC, y 
así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en las 
SSTC 118/1996, de 27 junio, y 61/1997, de 20 marzo. 
En ellas se entendió que, una vez los ordenamientos 
autonómicos se desarrollaron plenamente, la supleto-
riedad no constituía un título competencial que permi-
tiera al Estado dictar normas si no gozaba de un título 
competencial material propio. Por esta razón, el De-
recho estatal supletorio sólo existirá cuando la norma 
estatal se dicte en ejercicio de una competencia propia. 
El desarrollo de esta doctrina lleva a entender que, en 
el caso del Derecho civil catalán, la posible heteroin-
tegración a través del Derecho civil estatal, queda li-
mitada a los supuestos en los que existen verdaderas 
lagunas en el Derecho catalán, pues la supletoriedad 
del Derecho civil estatal es de segundo grado. Y, así, 
aunque el Estado sea competente para legislar el con-
tenido de los arts. 1 a 13 de la Ley 41/2003, en virtud 
de los títulos que la Constitución le reserva en materia 
de Derecho civil, estos preceptos tienen en Cataluña 
el valor supletorio mencionado y si dicha Comunidad 
Autónoma, haciendo uso de su competencia legislativa 
en materia de Derecho civil, decidiera regular la pro-
tección del patrimonio de las personas con discapaci-
dad habría de entenderse que estas normas se autoin-
tegrarían con el resto del ordenamiento civil catalán y 
sólo en segunda instancia se podría acudir al derecho 
estatal como norma supletoria.
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A continuación, se pasó a fundamentar la concreta im-
pugnación deducida: 

a) El Letrado del Parlamento catalán comenzó sus va-
loraciones con la cita de los títulos competenciales in-
vocados por el Estado y, si bien no pone en duda su 
legitimación constitucional para llevar a cabo la regu-
lación de la protección del patrimonio de las perso-
nas con discapacidad ya sea en materia de Derecho 
civil (art. 149.1.8 CE), de Derecho procesal (art. 149.1 
6 CE), ya al relativo a la hacienda general del Esta-
do (art. 149.1.14 CE), lo cierto es que –a su juicio– al 
utilizarlos de forma conjunta y regularse esta figura 
previendo unas ventajas fiscales que sólo puede reco-
nocer el legislador estatal, se incide indirectamente en 
el alcance de la potestad legislativa autonómica en ma-
teria de Derecho civil, ya que al integrar en una mis-
ma regulación y ligar indisolublemente unas ventajas 
fiscales a una regulación estatal determinada de dicho 
patrimonio, las Comunidades Autónomas con compe-
tencias en materia civil no podrán dictar unas normas 
civiles, de contenido incluso similar, que disfruten de 
las mismas ventajas fiscales que los contemplados en 
la Ley 41/2003, lo que conllevaría un trato fiscal desi-
gual injustificado y desproporcionado de los ciudada-
nos en función exclusivamente de su vecindad civil.

b) Se subraya, en segundo término, la consecuencia 
práctica que tiene el hecho de que el legislador estatal 
haya vinculado ventajas fiscales estatales a esta nueva 
institución civil que es la de creación del patrimonio 
de las personas con discapacidad. Esta no sería otra 
que, a pesar de reconocer en la exposición de motivos 
y en parte de su articulado la competencia de Cataluña 
para legislar en un futuro esta institución civil, la nor-
mativa catalana que regulase, de acuerdo con sus prin-
cipios, el patrimonio protegido de un modo diferente 
a como lo hace legislador estatal, tendría que poder 
disfrutar también de las ventajas propias de los tribu-
tos estatales, y ello no sería posible, puesto que estos 
beneficios se establecen de manera unívoca para el pa-
trimonio protegido que crea el legislador estatal. Con 
cita de las SSTC 46/1990, de 15 marzo, FJ 4; 149/1991, 
de 4 julio, FJ 4; y 96/1986, de 10 julio, FJ 3, se recuer-
da que el ejercicio de las competencias, en todo caso, 
pero especialmente cuando se trata de una concurren-
cia material, debe realizarse de forma tal que no se 
impida o dificulte el ejercicio de la competencia que 
corresponda a otro ente. Y esta regla de actuación está 
vinculada al principio de lealtad constitucional en su 
vertiente negativa, o sea, como principio que impide 
que una de las partes actúe en ejercicio de sus compe-
tencias en contra de los legítimos derechos e intereses 
de la otra parte. En opinión del Letrado del Parlamen-
to de Cataluña, esta regla no ha sido observada por el 
Estado al condicionar el ejercicio de una competen-
cia legislativa autonómica (legislación civil) mediante 
la utilización de su competencia normativa en materia 
tributaria y la capacidad para reconocer beneficios fis-
cales.

c) A continuación el recurrente defiende la posibilidad 
de que para respetar el ejercicio de la competencia au-
tonómica al legislador estatal le habría sido suficiente 
establecer una reserva concreta y específica en benefi-
cio de la legislación civil de las Comunidades Autóno-
mas, determinando las condiciones básicas que dicha 
legislación debería cumplir para que fueran aplicables 
los beneficios fiscales. El legislador estatal –propug-
na el Letrado del Parlamento catalán– debería haber 
hecho posible el uso de las ventajas fiscales sobre los 
impuestos estatales al legislador autonómico en mate-
ria de Derecho civil y, de haberlo hecho así, esta ac-
tuación sería respetuosa con el sistema constitucional 
de distribución de competencias y con el principio de 
lealtad constitucional. Así, defiende que «la ley estatal 
podría, en ejercicio de la competencia que el artículo 
149.1.14 CE reserva al Estado, establecer los elemen-
tos subjetivos y objetivos que permitirían disfrutar de 
las ventajas fiscales. Pero la regulación del patrimo-
nio protegido, en el resto de sus aspectos, tendría que 
poder ser realizada por el legislador autonómico con 
competencias en materia de Derecho civil, configu-
rando esta institución libremente. Por el contrario la 
Ley 41/2003 vincula las ventajas fiscales al contenido 
de la creación del patrimonio protegido en los mismos 
términos que ella misma prevé y, por tanto, si el legis-
lador catalán pretendiese que estos beneficios fiscales 
se aplicasen a una institución similar regulada desde el 
Derecho civil de Cataluña, tendría que hacerlo medi-
ante una interpretación analógica de la normativa tri-
butaria, lo que prohíbe expresamente el artículo 14 de 
la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria, 
cuando establece que “no se admitirá la analogía para 
extender más allá de sus términos estrictos el ámbito 
del hecho imponible, de las exenciones y demás bene-
ficios o incentivos fiscales”.»

Como consecuencia de todo ello, se debe entender que 
el artículo 1.2 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, 
de protección patrimonial de las personas con disca-
pacidad o bien impide de hecho y de forma no jus-
tificada el ejercicio de la competencia legislativa del 
Parlamento de Cataluña en materia de Derecho civil, 
lo que contraviene los arts. 149.1.8 CE y 9.2 EAC, o si, 
al margen de las anteriores argumentaciones, se con-
sidera que dicha disposición no impide el ejercicio de 
las competencias de la Generalitat de Cataluña en la 
materia, en la medida que dichas competencias no pu-
eden abarcar el establecimiento de beneficios fiscales 
sobre tributos del Estado, debería concluirse que el Es-
tado trata fiscalmente de forma desigual a los ciudada-
nos exclusivamente en función de su vecindad civil, lo 
que sería contrario a los artículos 14 y 31 de la Cons-
titución.

d) Se concluyó, por todo ello, con la súplica de que se 
dictara Sentencia en la que se declarase la inconsti-
tucionalidad y consiguiente nulidad del precepto im-
pugnado.
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2. Mediante providencia de 13 de abril de 2004, la 
Sección Segunda acordó admitir a trámite el recurso 
de inconstitucionalidad promovido por el Parlamento 
de Cataluña y dar traslado de la demanda y documen-
tos presentados al Congreso de los Diputados y al Se-
nado, así como al Gobierno de la Nación, al objeto, de 
que, en el plazo de 15 días, pudieran personarse en el 
proceso y formular las alegaciones que estimaren con-
venientes. Se dispuso, por último, publicar en el Bole-
tín Oficial del Estado la incoación del recurso.

3. En virtud de escrito registrado el día 28 de abril de 
2004, el Presidente del Senado rogó que se tuviera la 
Cámara por personada y por ofrecida su colaboración 
a los efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Constitucional (LOTC).

4. Mediante escrito registrado el día 30 de abril de 
2004, el Presidente del Congreso de los Diputados co-
municó al Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cáma-
ra, de conformidad con el cual el Congreso de los Di-
putados se persona en el procedimiento y ofrece su 
colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

5. Por escrito registrado el día 7 de mayo de 2004, la 
Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, 
en nombre y representación del Gobierno de la Na-
ción, formuló las alegaciones que a continuación se re-
sumen: 

a) Se comenzó por señalar el interés del problema 
planteado en el recurso sobre la colaboración entre el 
legislador general y los territoriales de las Comunida-
des Autónomas con Derecho civil propio, si bien, a su 
juicio, adolece de incoherencia a la vez que no acier-
ta a razonar alguna inconstitucionalidad imputable al 
precepto legal recurrido.

Así explica que la Ley 41/2003 consta de una parte 
civil y otra tributaria estrechamente entrelazadas, cen-
trándose la primera en la creación de un patrimonio 
protegido de destino, que cuenta con el estímulo de las 
ventajas tributarias en diversos impuestos estatales, y 
la segunda, es decir, el régimen fiscal, se apoya en el 
régimen jurídico civil del patrimonio protegido en el 
que se ha tenido muy en cuenta el interés de la haci-
enda general en precaver abusos y fraudes que puedan 
perjudicarlo. Esta es la razón por la que, con cierta re-
iteración, las normas tributarias afectadas exigen que 
las aportaciones se efectúen precisamente al patrimo-
nio protegido de las personas con discapacidad tal y 
como está regulado en la Ley de protección patrimoni-
al de las personas con discapacidad.

A ello se añade que, dado que el legislador catalán no 
ha dictado norma civil alguna sobre la materia discu-
tida al amparo de su competencia exclusiva ex art. 9.2 
EAC en relación con el art. 149.1.8 CE, se trata de una 
especie de recurso preventivo, aunque bien podría rea-
lizarse a efectos puramente dialécticos un análisis so-
bre la constitucionalidad de la norma impugnada.

b) Siguiendo la línea hipotética marcada, el Abogado 
del Estado, en primer lugar, llama la atención sobre 
el reconocimiento que la Ley 41/2003 hace a lo largo 
de su articulado a la aplicación preferente del Derecho 
civil catalán (v.gr. apartados II y III de su exposición 
de motivos y arts. 4.3, 5.2, 5.6 y 6.2). En segundo tér-
mino, recuerda que, aunque el legislador autonómico 
llegara a dictar una ley propia para articular la pro-
tección del patrimonio de los discapacitados, lo que 
nunca estaría dentro de sus competencias es modifi-
car preceptos de las leyes tributarias estatales a fin de 
conceder ventajas fiscales a quienes realicen aportaci-
ones al patrimonio protegido acogiéndose a la ley civil 
autonómica. Subraya, en este sentido, que la explícita 
referencia que los preceptos tributarios hacen exclu-
sivamente a la ley estatal, impediría aplicar tales be-
neficios a quienes se sujetaran a lo dispuesto en la ley 
catalana, habida cuenta de que rige la prohibición de 
analogía para tales ventajas (art. 23.3 de la Ley general 
tributaria, de 28 de diciembre de 1963 y art. 14 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

c) Llevando a cabo una exégesis detallada de la norma 
impugnada, el representante del Gobierno de la Na-
ción concluye que hay que entender que lo que se de-
clara es la preferencia aplicativa, como ley especial, de 
las reglas que sobre incapacitación y tutela, curatela, 
defensor judicial y guarda de hecho se establecen en la 
Ley 41/2003, sobre las establecidas en el Código civil. 
Quiere ello decir que únicamente establece la relación 
adecuada entre dos cuerpos legales aprobados ambos 
por el legislador estatal: una ley especial, la Ley de 
protección patrimonial de las personas con discapaci-
dad y una ley general, el Código civil. Por esta razón 
estima que si se suprimiera hipotéticamente el pre-
cepto de cuya constitucionalidad se duda, el problema 
planteado subsistiría en los mismos términos, porque 
las normas tributarias estatales seguirían haciendo re-
ferencia a la Ley de protección patrimonial de las per-
sonas con discapacidad, cuyo régimen civil quedaría 
íntegro e intacto pese a la supresión del art. 1.2. Por 
ello, no se le puede reprochar que impida de hecho el 
ejercicio de la potestad legislativa catalana en materia 
de Derecho civil, puesto que si el legislador autonómi-
co se propusiera establecer el régimen civil de la pro-
tección patrimonial de los discapacitados, en ejercicio 
de su competencia (art. 9.2 EAC), el texto del precepto 
impugnado no se lo impediría.

d) Por lo que se refiere a la invocación del principio 
de igualdad ex arts. 14 y 31.1 CE, llama la atención el 
Abogado del Estado en el hecho de que tal conculca-
ción sólo tendría lugar si el legislador catalán decidiera 
dictar una ley de protección patrimonial de los disca-
pacitados distinta de la ley estatal 41/2003 y, además, 
siempre que no se modificaran las normas tributarias 
estatales para extender el trato de favor a quienes se 
acogieran a la ley autonómica. Sólo, por consiguiente, 
dándose ambos presupuestos (regulación autonómica 
diferente a la estatal y no modificación de las normas 
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tributarias), podría confirmarse el trato discriminato-
rio para las personas sujetas al Derecho civil catalán.

e) Finaliza, el representante del Gobierno, sus alega-
ciones recordando que estamos en presencia de un 
recurso preventivo –que califica de simulacro de im-
pugnación–, pues el problema que plantea no es de 
constitucionalidad, sino de coordinación entre legisla-
dores general y particular. Dicho problema, en el mo-
mento en el que legislador catalán decida regular la 
materia, puede solventarse solicitando al Gobierno, en 
cumplimiento del deber constitucional que pesa sobre 
el legislador tributario estatal, que adapte las normas 
tributarias a la existencia de leyes autonómicas sobre 
la protección patrimonial de los discapacitados, lo 
que, a su vez, evitaría injustificados tratamientos de-
siguales para los obligados tributarios dependiendo de 
la vecindad civil que ostenten.

6. Por providencia de 11 de diciembre de 2012 se seña-
ló para deliberación y fallo de esta Sentencia el día 13 
del mismo mes y año.

II. Fundamentos juridicos

1. El presente recurso de inconstitucionalidad se dirige 
contra el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 41/2003, 
de 18 de noviembre, de protección patrimonial de 
las personas con discapacidad y de modificación del 
Código civil, de la Ley de enjuiciamiento civil y de la 
normativa tributaria con esta finalidad. Este precepto 
establece lo siguiente: 

«El patrimonio protegido de las personas con disca-
pacidad se regirá por lo establecido en esta Ley y en 
sus disposiciones de desarrollo, cuya aplicación tendrá 
carácter preferente sobre lo dispuesto para regular los 
efectos de la incapacitación en los Títulos IX y X del 
Libro I del Código Civil.»

El recurso de inconstitucionalidad plantea una contro-
versia de naturaleza competencial, ya que el Letrado 
del Parlamento de Cataluña considera que dicha nor-
ma vulnera su competencia en materia de legislación 
civil (art. 149.1.8 CE y art. 9.2 del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña, actualmente art. 129 del Estatuto de 
Autonomía reformado por la Ley Orgánica 6/2006, de 
19 de julio) y el principio de lealtad constitucional. En 
este sentido, afirma que el legislador estatal, al haber 
utilizado conjunta e indisolublemente los títulos com-
petenciales en materia de Derecho civil y tributario –
competencias que reconoce que posee– para regular 
la protección del patrimonio de las personas con dis-
capacidad, ha mermado deslealmente la competencia 
de la Generalitat de Cataluña para legislar esta nueva 
institución civil, ya que las ventajas fiscales estatales 
se han vinculado directa y unívocamente a la regula-
ción estatal, de tal modo que sólo si se crean o si se 
realizan aportaciones con los requisitos establecidos 
en la legislación estatal se obtendrán dichas ventajas. 
Consecuentemente, el legislador autonómico no puede 

regular con los mismos beneficios fiscales este tipo de 
patrimonio protegido –siendo como es lo que realmen-
te incentiva su creación–, ya que no puede incidir en 
la normativa tributaria estatal (art. 149.1.14 CE). Con 
esta técnica –se queja el representante del Parlamen-
to catalán– el Estado ha utilizado su competencia en 
materia de hacienda general de una manera que obs-
taculiza en la práctica el ejercicio de las competencias 
autonómicas en materia de Derecho civil.

Al anterior razonamiento añade un argumento yuxta-
puesto. A su juicio, si se concluyera que la disposición 
impugnada no impide el ejercicio de las competencias 
autonómicas en materia de Derecho civil, en la medi-
da que la Generalitat de Cataluña no puede abarcar 
beneficios sobre tributos estatales, debería concluirse 
que el Estado otorga un tratamiento fiscal desigual a 
los ciudadanos pues lo hace depender exclusivamente 
de la vecindad civil que ostentan, lo que es contrario 
al derecho a la igualdad (art. 14 CE) y al principio de 
justicia tributaria (art. 31 CE).

Por su parte, el Abogado del Estado, postula la deses-
timación íntegra del recurso, pues entiende que el pre-
cepto impugnado se atiene al orden constitucional y 
estatutario de distribución de competencias en materia 
de Derecho civil, sosteniendo en esencia que la regu-
lación impugnada se encuentra plenamente respalda-
da por los títulos competenciales del Estado en la ma-
teria, señaladamente, los establecidos en el art. 149.1, 
cláusulas 6, 8, y 14 CE, y que, en todo caso, se respeta 
el espacio competencial de las Comunidades Autóno-
mas. Insiste igualmente en que el recurso de inconsti-
tucionalidad posee un carácter en alguna manera pre-
ventivo, toda vez que, en el momento de interponerse, 
no existe ley catalana sobre la protección del patrimo-
nio de la persona con discapacidad y, en consecuencia, 
todo lo más que se podría decir es que la vulneración 
constitucional es hipotética. Yendo más allá, y sólo a 
efectos dialécticos, observa que en caso de que el le-
gislador catalán llegara a dictar una ley sobre la mate-
ria, nunca estaría dentro de sus competencias aplicar 
los beneficios tributarios estatales a favor de aquellos 
que se sujetaran a la norma autonómica para la crea-
ción de este tipo de patrimonio, habida cuenta, no sólo 
de su falta de competencia en materia tributaria, sino, 
incluso, de la prohibición de analogía de las normas 
tributarias (ex art. 23.3 de la entonces vigente Ley ge-
neral tributaria de 1963 y art. 14 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre).

En último lugar, advierte que los principios de igual-
dad –general y tributario (proclamados en los arts. 14 
y 31 CE)– sólo podrían llegar a conculcarse si el legis-
lador catalán decidiera dictar una ley de protección del 
patrimonio de los discapacitados diversa a la estatal y, 
además, no se llevara a cabo una modificación de las 
normas tributarias estatales para extender las ventajas 
fiscales a quienes se acogieran a la regulación auto-
nómica.
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2. Antes de proceder al examen del problema de fon-
do que se plantea en el recurso que nos ocupa, hemos 
de resolver la cuestión que suscita el hecho de que el 
presente recurso de inconstitucionalidad fue interpu-
esto durante la vigencia del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña de 1979, aprobado por Ley Orgánica 4/1979, 
de 18 de diciembre y, sin embargo, en el momento de 
resolverlo, se ha producido la reforma de dicho Estatu-
to de Autonomía, llevada a cabo por la Ley Orgánica 
6/2006, de 19 de julio, por lo que se ha de determi-
nar la incidencia que deba tener en el presente proceso 
constitucional en relación con el canon de control a 
utilizar en el mismo.

Sobre este extremo resulta aplicable nuestra doctrina 
sobre el ius superveniens, según la cual el control de 
las normas que incurren en un posible exceso compe-
tencial debe hacerse de acuerdo con las normas del 
bloque de la constitucionalidad vigentes en el momen-
to de dictar Sentencia [por todas SSTC 135/2006, de 
27 de abril, FJ 3 a); 1/2011, de 14 de febrero, FJ 2; y 
5/2012, de 17 de enero, FJ 3, y doctrina en ellas citada]. 
Ello debe llevarnos a analizar la constitucionalidad de 
los preceptos impugnados a la luz de la delimitación 
de competencias que se deriva de la mencionada refor-
ma del Estatuto de Cataluña, es decir, de su art 129, en 
el que se establece que «corresponde a la Generalitat 
la competencia exclusiva en materia de Derecho civil, 
con la excepción de las materias que el artículo 149.1.8 
de la Constitución atribuye en todo caso al Estado. Es-
ta competencia incluye la determinación del sistema 
de fuentes del Derecho civil de Cataluña».

3. Hay que subrayar que la cuestión sometida a nuestra 
decisión la refiere el Letrado del Parlamento de Ca-
taluña exclusivamente a la vulneración por el legis-
lador estatal de las competencias del autonómico en 
materia de Derecho civil. El reproche, en este sentido, 
se dirige únicamente contra el apartado 2 del art.1 de 
la Ley 41/2003 al entender que, dado que la protec-
ción del patrimonio de las personas con discapacidad 
es una institución de carácter marcadamente civil, la 
Comunidad Autónoma catalana tiene competencia pa-
ra «conservarla, desarrollarla o modificarla» (ex art. 
149.1.8 CE), pero al haberlo hecho previamente el 
Estado utilizando conjuntamente su competencia ex-
clusiva en materia tributaria otorgando determinados 
beneficios fiscales a quienes creen y realicen aporta-
ciones a este tipo de patrimonios, ha ahogado por la 
vía de hecho la competencia autonómica, pues aunque 
Cataluña elaborara una ley civil, lo que no podría, en 
caso alguno, es regular los mismos incentivos fiscales.

Dados los términos en los que se plantea la polémica 
sobre la constitucionalidad del precepto, la clave de la 
decisión que debemos adoptar se encuentra en la de-
terminación de su encuadramiento competencial, pu-
esto que las competencias del Estado y de la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña no tienen igual alcance si 
la incardinación se produce en la materia de «legisla-

ción civil», como sostiene el Letrado del Parlamento 
de Cataluña, que si se realiza en la de «hacienda gene-
ral del Estado», según postula, en definitiva, el repre-
sentante del Gobierno de la Nación.

Para realizar esta operación de delimitación compe-
tencial hay que tener en cuenta como criterio de par-
tida, una vez más, nuestra doctrina, según la cual 
«cuando se ofrezcan por las partes en el proceso cons-
titucional diversas calificaciones sustantivas de las 
disposiciones o actos en conflicto que pudieran llevar 
a identificaciones competenciales también distintas, 
ha de apreciarse, para llegar a una calificación com-
petencial correcta, tanto el sentido o finalidad de los 
varios títulos competenciales y estatutarios, como el 
carácter, sentido y finalidad de las disposiciones tra-
ídas al conflicto, es decir, el contenido del precepto 
controvertido, delimitando así la regla competencial 
aplicable al caso» (STC 153/1989, de 5 de octubre, FJ 
5, con cita de las SSTC 252/1988, de 20 de diciembre, 
y 13/1989, de 26 de enero).

En aplicación de esta doctrina y en aras del encua-
dramiento competencial del art. 1.2 de la Ley de pro-
tección patrimonial de las personas con discapacidad 
antes reproducido, se ha de observar que no puede de-
rivarse que la cuestión que estamos examinando de-
ba necesariamente incardinarse en la materia «legis-
lación civil». Sobre este particular no huelga recordar, 
de un lado, que este Tribunal no se encuentra vincu-
lado por los encuadramientos competenciales que re-
alizan las propias normas sometidas a su enjuiciami-
ento (por todas, SSTC 144/1985, de 25 de octubre, FJ 
1; 152/2003, de 17 de julio, FJ 7; y 14/2004, de 13 de 
febrero, FJ 6), y, de otro, no puede olvidarse que en el 
presente caso la materia de «legislación civil» se yux-
tapone con la de «hacienda general del Estado», y esa 
concurrencia o yuxtaposición material puede afectar, 
en concreto, a la protección del patrimonio de las per-
sonas con discapacidad.

Pues bien, mediante un somero análisis de la queja de 
la parte recurrente, hemos de anticipar que el encua-
dramiento competencial de la cuestión debatida no es 
acertado, pues la finalidad pretendida con el recurso es 
la denuncia del establecimiento de determinadas venta-
jas tributarias para los patrimonios protegidos creados 
al amparo de las normas de la Ley 41/2003. En efecto, 
–como advierte el Abogado del Estado– para compro-
bar la falta de conexión entre el objeto y la finalidad 
del recurso planteado basta con llevar a cabo el simple 
ejercicio de suprimir hipotéticamente la norma impug-
nada, para darse cuenta de que el reproche subsistiría, 
porque las normas tributarias estatales seguirían haci-
endo referencia a la Ley de protección patrimonial de 
las personas con discapacidad, cuyo régimen civil que-
daría íntegro e intacto pese a la supresión o invalida-
ción del art. 1.2. «Hay, por ello –afirma el representante 
del Gobierno de la Nación– una evidente falta de con-
cordancia entre lo impugnado (el art. 1.2) y la finalidad 
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pretendida por el recurso (a saber, que el posible ejerci-
cio de la potestad legislativa catalana sobre la protec-
ción patrimonial de los discapacitados no se vea frena-
da por la falta de ventajas fiscales».

Pero todavía hemos de ir más allá. Aún en el caso de 
que fuera correcto considerar que el conflicto se sus-
cita en torno al ejercicio de la competencia legislativa 
en materia de Derecho civil, del tenor de lo dispuesto 
en el apartado segundo de su art. 1 de la Ley de pro-
tección patrimonial de las personas con discapacidad 
impugnado, no existe obstáculo que impida al legis-
lador catalán abordar la regulación civil de este tipo 
de patrimonio, en uso de la competencia en Derecho 
civil que tiene asumida en el art. 129 de su vigente 
Estatuto de Autonomía. Y la razón es clara: no sólo 
en la norma impugnada se reconoce que su aplicación 
en lo que se refiere a los efectos de incapacitación es 
preferente respecto a lo establecido en el Código ci-
vil (y en este sentido sólo estaría haciendo alusión a 
su carácter de ley especial), sino que a lo largo de su 
articulado respeta escrupulosamente su subsidiariedad 
en relación a las leyes civiles autonómicas que legislen 
dicho patrimonio (art. 149.1.8 CE). Así, ya en la ex-
posición de motivos, la Ley de protección patrimonial 
de las personas con discapacidad subraya la aplicación 
preferente de los Derechos civiles forales o especiales 
al expresar que «la regulación contenida en esta ley se 
entiende sin perjuicio de las disposiciones que pudie-
ran haberse aprobado en las comunidades autónomas 
con Derecho civil propio, las cuales tienen aplicación 
preferente de acuerdo con el art. 149.1.8 de la Consti-
tución española y los diferentes estatutos de autono-
mía, siéndoles de aplicación esta ley con carácter su-
pletorio, conforme a la regla general contenida en el 
art. 13.2 del Código civil». Posteriormente, en los arts. 
4.3, 5.2, 5.5 y 6.2, reitera la preferente aplicación de 
las normas civiles especiales, mediante el uso de las 
cláusulas de salvaguardia «y sin más limitaciones que 
las establecidas en el Código Civil o en las normas de 
Derecho civil, foral o especial, que, en su caso, fueran 
aplicables» (art. 4.3); «conforme a los arts. 271 y 272 
del Código Civil o, en su caso, conforme a lo dispu-
esto en las normas de Derecho civil, foral o especial, 
que fueran aplicables» (art.5.2), «conforme a lo esta-
blecido en el Código Civil o en las normas de Derecho 
civil, foral o especial, que, en su caso, fueran aplica-
bles» (art. 5.5); «sujetándose a las normas generales 
del Código Civil o de Derecho civil, foral o especial, 
que fueran aplicables» (art.6.2).

4. Cabe recordar que en la STC 31/2010, de 28 de ju-
nio, FJ 59, ya afirmamos con carácter general, que 
«[el] segundo apartado del art. 110 EAC define al “de-
recho catalán, en materia de las competencias exclusi-
vas de la Generalitat”, como “el derecho aplicable en 
su territorio con preferencia sobre cualquier otro”» y 
que «la “preferencia” del Derecho autonómico en ma-
teria de competencias exclusivas de la Generalitat no 
impide la aplicación del Derecho del Estado emanado 

en virtud de sus competencias concurrentes». Fue por 
ello por lo que se concluyó que el sentido del precep-
to se compadecía sin dificultad con el art. 149.3 CE, 
«cuyas cláusulas de prevalencia y supletoriedad no se 
ven menoscabadas por la norma en cuestión» y que «el 
art. 110 EAC no es contrario a la Constitución en tan-
to que aplicable a supuestos de competencia material 
plena de la Comunidad Autónoma y en cuanto no im-
pide el ejercicio de las competencias exclusivas del Es-
tado ex art. 149.1 CE, sea cuando éstas concurren con 
las autonómicas sobre el mismo espacio físico u objeto 
jurídico, sea cuando se trate de materias de compe-
tencia compartida, cualquiera que sea la utilización de 
los términos “competencia exclusiva” o “competenci-
as exclusivas” en los restantes preceptos del Estatuto, 
sin que tampoco la expresión “en todo caso”, reitera-
da en el Estatuto respecto de ámbitos competenciales 
autonómicos, tenga otra virtualidad que la meramente 
descriptiva ni impida, por sí sola, el pleno y efectivo 
ejercicio de las competencias estatales». Esta misma 
interpretación la reiteramos además en aquella STC 
31/2010, de 28 de junio, de manera concreta respec-
to al contenido del art. 129 EAC en relación con el 
art. 149.1.8 CE, en materia de legislación civil al su-
brayar entonces que «[o]bviamente, el hecho de que el 
art. 129 EAC no se refiera expresamente a la compe-
tencia exclusiva del Estado en materia de legislación 
civil no perjudica, en absoluto, a la prescripción del 
primer inciso del art. 149.1.8 CE, pues es evidente que 
las competencias atribuidas por la Constitución al Es-
tado no precisan de confirmación alguna en los Esta-
tutos de Autonomía (fundamentos jurídicos 59 y 64). 
Con mejor propiedad, el Estatuto ha de limitarse a la 
atribución de competencias a la Comunidad Autóno-
ma respectiva, siendo así que la única que el Estatuto 
catalán puede atribuir a la Generalitat, en el ámbito de 
la legislación civil, es la que tenga por objeto la con-
servación, modificación y desarrollo del Derecho civil 
de Cataluña, debiendo pues entenderse que “la compe-
tencia exclusiva en materia de Derecho civil” se con-
trae a ese específico objeto, sin extenderse al propio 
de la “legislación civil” como materia atribuida al Es-
tado, a título de competencia exclusiva, por el primer 
inciso del art. 149.1.8 CE.» (FJ 76).

Siendo consecuentes con la doctrina expuesta no po-
demos por menos que afirmar que el reproche for-
mulado respecto a la vulneración de la competencia 
autonómica en materia de legislación civil, carece de 
fundamento y no puede ser atendido.

Por lo demás, hemos de coincidir con el Abogado del 
Estado, en la afirmación de que no se puede imputar 
al legislador estatal el incumplimiento del deber de co-
laboración y de lealtad constitucional, pues si bien es 
cierto que, como hemos recordado en numerosas oca-
siones, «en el ejercicio de sus competencias el Estado 
debe atender a los puntos de vista de las Comunidades 
Autónomas, según exige el deber de colaboración ín-
sito en la forma de nuestro Estado y viene reiterando 
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este Tribunal desde la STC 64/1982, de 4 de noviem-
bre, FJ 8, hasta nuestros días: entre las últimas, STC 
13/1998, de 22 de enero, FFJJ 9 y 10» (STC 164/2001, 
de 11 de julio, FJ 48), difícilmente puede haberse le-
sionado este deber constitucional de colaboración al 
no existir en el momento de presentarse el recurso de 
inconstitucionalidad ley autonómica de protección del 
patrimonio de las personas con discapacidad dictada 
por el legislador catalán en ejercicio de su potestad le-
gislativa en materia de Derecho civil (ex art. 149.1.8 
CE y art 129 EAC vigente). A mayor abundamiento, 
cabe señalar que la queja del Letrado del Parlamen-
to de Cataluña actualmente se demuestra inconsisten-
te, pues con fecha de 21 de agosto de 2010 se publicó 
en el «BOE» la Ley 25/2010, de 29 de julio, del li-
bro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la 
persona y la familia, cuyo título II, capítulo VII (arts. 
227-1 a 227-9) que incorpora al Derecho civil catalán 
la figura del patrimonio protegido, no habiendo dado 
lugar a colisión competencial alguna en cuanto a su 
distinto contenido respecto a la norma estatal, ni a li-
mitación en orden a los beneficios tributarios estatales, 
cuyo disfrute siguen obteniendo igualmente quienes 
ostentan la vecindad civil catalana y crean y realizan 
aportaciones a patrimonios protegidos que cumplan la 
normativa estatal. Cae así por su base el argumento de 
la parte recurrente sobre el hipotético tratamiento fis-
cal desigual entre los ciudadanos pertenecientes a las 
comunidades autónomas con Derecho civil propio, in-
cluso en la medida en que tal argumento pudiera tener 
relevancia constitucional.

5. Dicho lo anterior, hay que advertir de nuevo que, 
de una lectura atenta del escrito de recurso, se extrae 
la conclusión de que, en realidad, el problema que se 
ventila en el mismo se ha de encuadrar en el ámbito de 
las competencias tributarias, en la que de acuerdo con 
la Constitución española ostentan competencias legis-
lativas el Estado y las Comunidades Autónomas, en el 
marco de lo dispuesto en las correspondientes normas 
(art. 149.1.14 en relación con arts. 133.2 y 157.3 CE).

Así, para el Parlamento de Cataluña el precepto sería 
inconstitucional por cuanto el legislador estatal para la 
obtención de determinadas ventajas fiscales en tribu-
tos estatales estaría imponiendo al particular el some-
timiento a la regulación estatal sobre del patrimonio 
protegido del discapaz, sin dar opción a la Comuni-
dad Autónoma para legislarlo de manera diferente pe-
ro obteniendo los mismos beneficios y, por ello, resul-
ta abusivo el ejercicio del título competencial del art. 
149.1.14 CE.

El argumento de la demanda debe ser desestimado. 
Como fácilmente se advierte, el reconocimiento a los 
sujetos que constituyen un patrimonio protegido o re-
alizan aportaciones al mismo del derecho a disfrutar 
de exenciones y beneficios fiscales o económicos de 
conformidad con la Ley 41/2003 se incardina dentro 
de la competencia exclusiva del Estado ex art. 149.1.14 

CE, si bien es cierto que la imposición de los requi-
sitos para su constitución encuentran su acomodo en 
otras competencias –concretamente la civil– de titu-
laridad igualmente estatal, pero también autonómica 
(art. 149.1.8 CE).

Pues bien, a partir de la Ley de protección patrimonial 
de las personas con discapacidad, más concretamente, 
de lo dispuesto en su capítulo III (modificación de la 
normativa tributaria), puede afirmarse –como lo hace 
el Letrado del Parlamento de Cataluña– que una con-
secuencia legal atribuida a las aportaciones realizadas a 
este tipo de patrimonio es la de disfrutar de un régimen 
fiscal especial, particularmente en en el impuesto sobre 
la renta de las personas físicas (IRPF), sociedades, do-
naciones y sucesiones, y transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados. En la propia exposición 
de motivos de la Ley de protección patrimonial de las 
personas con discapacidad se advierte que la adopción 
de estas medidas obedece a la necesidad de «favore-
cer las aportaciones a título gratuito a los patrimonios 
protegidos, reforzando de esta manera los importantes 
beneficios fiscales que, a favor de las personas con dis-
capacidad, ha introducido la Ley 46/2002, de 18 de di-
ciembre, del Impuesto sobre sociedades, y el Real De-
creto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del impues-
to sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, al objeto de regular el régimen tribu-
tario aplicable al discapacitado titular del patrimonio 
protegido por las aportaciones que se integren en éste 
y a los aportantes a dicho patrimonio por las aportacio-
nes que realicen». Pero sentado esto, igualmente habre-
mos de concluir –coincidiendo con la argumentación 
del Abogado del Estado– que la posibilidad de disfru-
tar de los beneficios fiscales que versan sobre tributos 
de titularidad estatal o cuyo establecimiento correspon-
de al Estado representa la determinación del deber tri-
butario de los beneficiarios y, en cuanto tal, resulta na-
tural a su incardinación en el ámbito competencial del 
art. 149.1.14 CE. Esta conclusión cuenta, por otro la-
do, con el respaldo de la doctrina sentada en las SSTC 
176/1999, de 30 de septiembre, FJ 4, y 74/2000, de 16 
de marzo, FJ 3, acerca de la determinación de la ins-
tancia competente para establecer beneficios fiscales, 
debiendo subrayar que en el presente caso, no estamos 
ante la definición de un sistema mixto de actuaciones 
yuxtapuestas sobre un sector sobre el que el Estado ca-
rece de competencias específicas (STC 152/1988, de 20 
de julio), sino ante la identificación de unos sujetos que 
gozarán, en virtud de la creación y realización de apor-
taciones a un patrimonio protegido, de un régimen tri-
butario especial (STC 133/2006, de 27 de abril, FJ 18).

En este mismo orden de consideraciones debe su-
brayarse que no se pueden aplicar al reparto de com-
petencias en materia tributaria sin mayor rigor –como 
pretende la parte recurrente– los criterios establecidos 
por este Tribunal Constitucional en materia de subven-
ciones (SSTC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 4; 61/1997, 
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de 20 de marzo, FJ 7; 178/2011, de 8 de noviembre, FJ 
5; 148/2012, de 5 de julio, FJ 4; y 173/2012, de 15 de 
octubre, FJ 5). El legislador estatal, competente para 
regular los tributos antes citados (art. 149.1.14 CE, en 
relación con arts. 133 y 157 CE), puede establecer los 
requisitos exigibles para que una determinada exen-
ción o beneficio fiscal sean de aplicación y, en con-
secuencia, la regulación del patrimonio protegido de 
la persona discapaz, así entendido, forma parte de su 
competencia tributaria, en la medida en que permita la 
aplicación de la exención o régimen específico. A este 
respecto, no huelga tener en cuenta, con carácter gene-
ral, que el legislador fiscal, ya sea en este caso como 
en muchos otros, toma como punto de partida concep-
tos procedentes de otras áreas del Derecho (v.gr., com-
praventa, sociedad, cesión de créditos, etc.), pero ello 
no implica que deba asumir su régimen jurídico-pri-
vado en su totalidad, sino que, como de hecho es fre-
cuente, las normas tributarias introducen reglas espe-
cíficas que se apartan del régimen del derecho privado 
(y, aunque existen numerosos ejemplos de ello, para 
ilustrarlo basta con citar el art. 11.1 de la Ley del im-
puesto sobre la renta de las personas físicas (LIRPF) 
que prescinde expresamente del régimen económico 
del matrimonio en la atribución de rentas, pues expre-
samente su apartado 2 establece que «los rendimientos 
del trabajo se atribuirán exclusivamente a quien haya 
generado el derecho a su percepción». Lo mismo su-
cede en el art. 27.2 LIRPF que se aparta del régimen 
del Código de comercio y demás normas mercantiles 
al exigir determinados requisitos específicos para que, 
en el IRPF, la actividad de arrendamiento de inmue-
bles tribute como actividad económica. Por estas razo-
nes, se debe entender que el régimen jurídico del patri-
monio protegido de personas con discapacidad en los 
impuestos estatales se enmarca en esta autonomía ca-
lificadora del legislador tributario y, en consecuencia, 
tampoco se observa su posible inconstitucionalidad 
respecto del título competencial reconocido exclusiva-
mente a favor del Estado en el art. 149.1.14 CE.

6. Conviene centrar, por último, la atención en el ar-
gumento alegado por el Parlamento recurrente, según 
el cual la posible coexistencia de dos regímenes civiles 
distintos de protección patrimonial de las personas con 
discapacidad –uno estatal y uno autonómico– concul-
caría el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el princi-
pio de justicia tributaria (art. 31 CE), pues se otorgarían 
diferentes ventajas fiscales dependiendo de la vecindad 
civil que ostente el sujeto pasivo tributario.

La respuesta de este Tribunal al motivo expuesto de-
be coincidir con el argumento expuesto por el Abo-
gado del Estado, toda vez que existe una patente falta 
de concordancia entre la norma impugnada (art. 1.2 
de la Ley 41/2003, de protección patrimonial de las 
personas con discapacidad) y la queja constitucional 
formulada por el recurrente, ya que no se denuncian 
las menciones expresas que en el articulado de la Ley 
41/2003 se hacen a los beneficios fiscales sobre deter-

minados tributos, sino exclusivamente el precepto que 
incide sobre el ejercicio de la potestad legislativa de 
la Comunidad Autónoma de Cataluña para regular la 
protección patrimonial de las personas con discapa-
cidad, precepto al que, en realidad, se le imputa una 
omisión causante de la desigualdad denunciada. Y, 
aunque si bien es cierto que la concurrencia de compe-
tencias legislativas en materia de Derecho civil entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas debe llevar 
consigo la observancia del deber de colaboración leal 
entre legisladores –dirigida, en su caso, a adaptar las 
normas tributarias a la normativa autonómica civil–, 
no lo es menos que el objeto del presente recurso de 
inconstitucionalidad no versa sobre aquellos preceptos 
reguladores de las ventajas fiscales vinculadas a la cre-
ación y aportación a este tipo de patrimonio especial. 
Por la razón expuesta ha de ser igualmente rechaza-
do este argumento y desestimada la impugnación del 
apartado 2 del art.1 de la Ley 41/2003, de protección 
patrimonial de las personas con discapacidad.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitu-
cional, por la autoridad que le confiere la Constitución 
de la Nación Española,

Ha decidido

Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Dada en Madrid, a trece de diciembre de dos mil doce.

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 7208/2012, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra els articles 16 i 41 de la Llei 5/2012, del 
20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
Tram. 381-00001/10

Reg. 927 / Provisió del president 

del TC del 17.01.2013

Coneixement

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2013.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2013.



21 de gener de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 9

4.90.10. INFORMACIó 168

Recurs d’inconstitucionalitat 7279/2012, in-
terposat pel president del Govern de l’Es-
tat contra el Decret llei 5/2012, del 18 de de-
sembre, de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 381-00002/10

Reg. 928 / Provisió del president 

del TC del 17.01.2013

Coneixement

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2013.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2013.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Resolució de cessament de personal even-
tual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de cessament de Núria Pérez Llavero 
com a personal eventual del Parlament de 
Catalunya

El 8 de febrer de 2011, Núria Pérez Llavero va ésser 
nomenada assessora del cap de l’oposició, grup A1, ni-
vell 14, com a personal eventual del Parlament.

Atès que s’ha produït el cessament en el càrrec de l’au-
toritat que la va proposar.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 5 
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc: 

Fer cessar Núria Pérez Llavero, assessora del cap de 
l’oposició, com a personal eventual, amb efectes del 
14 de gener de 2013, tot agraint-li els serveis pres-
tats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-

ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2013

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Resolució de nomenament de personal even-
tual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de nomenament de Jordi López 
González com a personal eventual del 
Parlament de Catalunya

En data 10 de gener de 2013, el secretari quart de la 
Mesa proposa nomenar Jordi López González secre-
tari de la Secretaria Quarta de la Mesa del Parlament, 
com a personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliure-
ment pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la norma-
tiva vigent,

Resolc: 

Nomenar Jordi López González secretari de la Secre-
taria Quarta de la Mesa del Parlament, com a personal 
eventual, amb efectes del 14 de gener de 2013, amb els 
drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.
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Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2013

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Resolució de nomenament de personal even-
tual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de nomenament de Jordi Bacardit 
Reguant com a personal eventual del 
Parlament de Catalunya

En data 10 de gener de 2013, el cap de l’oposició pro-
posa nomenar Jordi Bacardit i Reguant assessor de 
l’Oficina del cap de l’oposició, grup A1, nivell 15, com 
a personal eventual del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliure-
ment pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la norma-
tiva vigent,

Resolc: 

Nomenar Jordi Bacardit i Reguant assessor de l’Ofici-
na del cap de l’oposició, grup A1, nivell 15, com a per-
sonal eventual, amb efectes del 28 de gener de 2013, 
amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2013

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Resolució de nomenament de personal even-
tual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de nomenament de Lluís Juncà Pujol 
com a personal eventual del Parlament de 
Catalunya

En data 10 de gener de 2013, el cap de l’oposició pro-
posa nomenar Lluís Juncà Pujol cap de l’Oficina del 
cap de l’oposició, grup A1, nivell 15, com a personal 
eventual del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliure-
ment pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la norma-
tiva vigent,

Resolc: 

Nomenar Lluís Juncà Pujol cap de l’Oficina del cap de 
l’oposició, grup A1, nivell 15, com a personal eventual, 
amb efectes del 15 de gener de 2013, amb els drets i 
deures inherents al càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs 
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2013

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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