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Compareixença d’una representació de la Confede-
ració Empresarial de l’Economia Social de Catalunya davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre la situació d’impagament dels ajuts a les entitats del 
tercer sector social i les conseqüències que se’n deriven
Tram. 357-00002/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Recursos Assistencials davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la si-
tuació d’impagament dels ajuts a les entitats del tercer sec-
tor social i les conseqüències que se’n deriven
Tram. 357-00003/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Petites i Mitjanes Residències davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a informar sobre la situació d’im-
pagament dels ajuts a les entitats del tercer sector social i 
les conseqüències que se’n deriven
Tram. 357-00004/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la 
Dependència Gerontològica davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a informar sobre la situació d’im-
pagament dels ajuts a les entitats del tercer sector social i 
les conseqüències que se’n deriven
Tram. 357-00005/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al
tres normes

Informe sobre la seguretat a Catalunya correspo-
nent al 2012
Tram. 334-00004/10
Presentació p. 56

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 7208/2012, interposat 
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, finan-
ceres i administratives i de creació de l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics
Tram. 381-00001/10
Al·legacions que formula el Parlament p. 56

Recurs d’inconstitucionalitat 1017/2010, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra determinats arti-
cles de la Llei 5/2009, del 28 d’abril, dels recursos contra la 
qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en 
matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre 
de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
Tram. 381-00002/08
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre l’incident 
d’execució p. 69

Recurs d’inconstitucionalitat 5762/2002, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra els articles 12.4, 
segon incís, i 38.2 de la Llei 16/2002, del 28 de juny, de pro-
tecció contra la contaminació acústica
Tram. 381-00006/06
Sentència del Tribunal Constitucional p. 75

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)

Procediment per a constituir el Consell Assessor 
del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) de la X 
legislatura
Acord p. 87
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.03. DECRETS LLEI

Resolució 10/X del Parlament de Catalunya, 
de validació del Decret llei 1/2013, del 22 de 
gener, de necessitats financeres del sector 
públic en pròrroga pressupostària
Tram. 203-00005/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 5, 13.02.2013, DSPC-P 6

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de fe-
brer de 2013, ha debatut el Decret llei 1/2013, del 22 
de gener, de necessitats financeres del sector públic 
en pròrroga pressupostària (tram. 203-00005/10), i ha 
aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que 
estableix l’article 136.6 del Reglament, ha d’ésser pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els 
apartats 1, 2 i 3 de l’article 136 del Reglament del Par-
lament, valida el Decret llei 1/2013, del 22 de gener, 
de necessitats financeres del sector públic en pròrroga 
pressupostària.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 11/X del Parlament de Catalunya, 
per la qual es crea la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Rela
cions entre el Sector Públic Sanitari i les Em
preses
Tram. 252-00002/10

Adopció

Ple del Parlament

Sessió núm. 5, 13.02.2013, DSPC-P 6

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de fe-
brer de 2013, un cop considerada la Proposta de reso-
lució de creació d’una comissió d’investigació sobre la 
gestió en l’àmbit sanitari i les relacions entre el sector 
públic sanitari i les empreses (tram. 252-00002/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa i pel Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb l’article 58.3 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Inves-
tigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Rela-
cions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses 
(CIGAS).

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Resolució 12/X del Parlament de Catalunya, 
per la qual es crea la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària
Tram. 252-00005/10

Adopció

Ple del Parlament

Sessió núm. 5, 13.02.2013, DSPC-P 6

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de fe-
brer de 2013, un cop considerada la Proposta de reso-
lució de creació d’una comissió d’estudi de la segure-
tat viària (tram. 252-00005/10), d’acord amb l’article 54 
del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució

El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat Viària (CESV), amb l’objecte, les di-
rectrius, la composició i els terminis següents: 

a) L’objecte és l’estudi i l’aprofundiment de tots els as-
pectes relacionats amb la seguretat viària a Catalunya 
des dels tres vessants tradicionals –el factor humà, el 
vehicle i la infraestructura– i des de tots els punts de 
vista –estadística, normativa, salut, educació viària, 
formació de conductors, indústria, sector assegurador, 
mitjans de comunicació, víctimes i afectats, recerca i 
desenvolupament (R+D), comparativa internacional, 
noves tecnologies i tots els que puguin incidir en la 
seguretat viària.

b) Les directrius de treball són les habituals en les co-
missions d’estudi i han de seguir les dues línies d’apro-
fundiment següents: 

Primer. Tractar els grans temes generals de la segure-
tat viària, amb el suport d’experts i en format de llarga 
durada.

Segon. Encarregar estudis específics, amb la conse-
güent presentació de resultats pels experts, debat, con-
clusions i difusió.

c) La Comissió ha d’ésser integrada per un membre de 
cada grup parlamentari, i s’ha de dotar de l’assessora-
ment i el suport dels experts que consideri pertinent de 
l’àmbit científic, dels centres de recerca, de les admi-
nistracions competents en la matèria i de les entitats i 
les associacions de víctimes implicades en la seguretat 
viària.

d) El termini per a cloure els treballs de la Comissió és 
al final de la desena legislatura.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre els casos de 
corrupció vinculats al sistema de concessi
ons administratives
Tram. 300-00001/10

Substanciació

Sessió núm. 5, tinguda el 13.02.2013, DSPC-P 6.

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
contra la corrupció i per la transparència
Tram. 300-00002/10

Substanciació

Sessió núm. 5, tinguda el 13.02.2013, DSPC-P 6.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de salut
Tram. 300-00003/10

Substanciació

Sessió núm. 5, tinguda el 13.02.2013, DSPC-P 6.

Interpel·lació al Govern sobre la política eco
nòmica i els objectius de dèficit públic
Tram. 300-00004/10

Substanciació

Sessió núm. 5, tinguda el 13.02.2013, DSPC-P 6.

Interpel·lació al Govern sobre els processos 
de privatització de la titularitat o la gestió 
d’empreses públiques
Tram. 300-00005/10

Substanciació

Sessió núm. 5, tinguda el 13.02.2013, DSPC-P 6.

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
Tram. 300-00006/10

Substanciació

Sessió núm. 5, tinguda el 13.02.2013, DSPC-P 6.
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1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell pel qual es 
modifica el Reglament 1346/2000, sobre 
procediments d’insolvència
Tram. 295-00004/10

Coneixement de la proposta

D’acord amb l’article 181 del Reglament, el Parlament 
ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par
lament Europeu i del Consell relatiu a la no
tificació de successos en l’aviació civil, de 
modificació del Reglament 996/2010 i pel 
qual es deroguen la Directiva 2003/42/CE, el 
Reglament 1321/2007 de la Comissió i el Re
glament 1330/2007 de la Comissió
Tram. 295-00005/10

Coneixement de la proposta

D’acord amb l’article 181 del Reglament, el Parlament 
ha conegut la proposta.

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

2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la desprogra
mació definitiva del projecte per al tanca
ment de l’autovia orbital de Barcelona
Tram. 250-00086/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 2177).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.02.2013.
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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 per a una nova ciutadania 
i per a la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00012/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 1656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
100.1.b i l’article 101.1 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposició de Llei per a una nova ciutada-
nia i per a la igualtat efectiva de dones i homes, acom-
panyada 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 de la iniciativa

Competència. vinculació de l’acció legislativa

L’article 19 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya esta-
bleix que, totes les dones tenen dret al lliure desenvolu-
pament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure 
amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explota-
ció, maltractaments i de tota mena de discriminació.

Les dones tenen dret a participar en condicions d’igu-
altat d’oportunitats amb els homes en tots els àmbits 
públics i privats.

De la redacció d’aquest article se’n desprèn una ampli-
ació de les competències de la Generalitat en matèria 
de gènere i recull un model de societat que es basa en 
dos grans eixos: 

– garantir els drets de les dones i la igualtat d’oportu-
nitats entre dones i homes.

– garantir que la perspectiva de gènere impregni les 
polítiques dels poders públics de Catalunya.

Segons l’article 37 de l’Estatut aquests drets vinculen 
tots els poders públics de Catalunya i, segons la natu-
ralesa de cada dret, als particulars. A més, l’article 153 

de l’EAC, determina que l’administració pública ha 
d’establir les accions positives per aconseguir eradicar 
la discriminació per raó de sexe que s’han d’executar 
amb caràcter unitari per tot el territori de Catalunya.

Necessitat de la iniciativa

La igualtat de drets i fets entre dones i homes és una 
necessitat essencial en una societat democràtica mo-
derna. Els rols que tradicionalment han desenvolupat 
dones i homes a la societat estan experimentant ac-
tualment una important transformació, la major par-
ticipació de les dones al mercat de treball productiu, 
el seu major accés a tots els nivells educatius, a la for-
mació i a la cultura i, en menor mesura, als àmbits de 
presa de decisions, estan generant uns canvis soci-
als favorables per avançar en el camí cap a la igualtat 
efectiva de dones i homes.

Tanmateix, malgrat recone1xer els importants avenços 
assolits en aquesta matèria, la situació de desigualtat 
entre dones i homes segueix sent, encara, molt impor-
tant i està profundament arrelada a la nostra societat.

Els poders públics de Catalunya han de promoure, en-
tre d’altres, el valor de l’equitat de gènere, així com 
considerar drets d’autodeterminació personal, el lliure 
desenvolupament de la personalitat i capacitat, viure 
amb dignitat, seguretat i autonomia, sense cap tipus de 
discriminació masclista.

Aquesta proposició de llei ve a completar la norma-
tiva corresponent a la paritat i s’emmarca dins la ca-
tegoria de norma específica complementària a la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, que incorpora modi-
ficacions legislatives substancials per avançar cap a la 
igualtat efectiva de dones i homes, i implementa me-
sures transversals en tots els ordres de la vida amb la 
finalitat d’eradicar les discriminacions contra les do-
nes a més d’adequar-se al marc normatiu comunitari i 
als objectius més avançats en matèria de transversali-
tat de gènere formulats des de diferents institucions de 
la Unió Europea.

Incidència social

Aquesta proposició de llei suposarà un benefici per a 
tothom, dones i homes, j a que permetrà construir no-
ves pautes de relació entre homes i dones basades en 
el respecte i l’equitat, així com contribuir a la millora 
de la societat esdevenint-la més democràtica, justa i 
solidària.

Exposició de motius

El text articulat d’aquesta llei es divideix en un Títol 
preliminar i tres Títols. La Llei conclou amb quatre 
disposicions addicionals i tres disposicions finals.

El Títol Preliminar determina l’objecte, les finalitats 
generals, l’àmbit d’aplicació, sent d’aplicació a totes 
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les persones físiques i jurídiques que es trobin o actuïn 
a Catalunya. Aquest títol es completa amb la identifi-
cació dels principis rectors que han de presidir l’actua-
ció dels poders públics de Catalunya en relació amb la 
igualtat efectiva de dones i homes. Estableix també els 
mecanismes per garantir la integració de la perspecti-
va de gènere i de les dones a les polítiques públiques.

El Títol l determina les competències de l’Administra-
ció de la Generalitat i l’Administració local en matè-
ria de polítiques de dones. També es defineix el marc 
organitzatiu per impulsar, desenvolupar i avaluar les 
accions i polítiques públiques per promoure la igual-
tat de dones i homes a Catalunya, introduint alguns 
òrgans innovadors com la Comissió interinstitucional 
de polítiques de dones i els/ les professionals d’igualtat 
de dones i homes.

El Títol II es refereix als mecanismes per garantir el 
dret d’igualtat efectiva de dones i homes en l’adminis-
tració pública a través de les polítiques de contractació 
pública, les subvencions, ajuts, beques i llicències ad-
ministratives, el nomenament paritari en els òrgans de 
presa de decisions i els Plans d’igualtat per al personal 
al servei de les administracions públiques de Catalu-
nya, les institucions de la Generalitat, els agents soci-
als i les entitats sense afany de lucre.

El Títol III estableix les polítiques públiques per pro-
moure la igualtat efectiva en els diferents àmbits d’ac-
tuació. El Capítol l es destina a la participació política 
i social per tal de fer efectiu el dret a la participació so-
cial de les dones; en el Capítol II es determinen les ga-
ranties per assegurar un formació educativa basada en 
la coeducació; s’estableixen les obligacions en relació 
a les manifestacions culturals, els mitjans de comuni-
cació i les tecnologies de la informació i la comunica-
ció, en l’àmbit universitari i de recerca, amb la incor-
poració transversal de la perspectiva de gènere a tots 
els estudis universitaris i en l’àmbit esportiu; el Capítol 
III s’ocupa del dret al treball en igualtat d’oportuni-
tats, incorporant mesures per garantir la igualtat en-
tre dones i homes en l’accés al treball, en la formació 
i en la promoció professional i les condicions de tre-
ball. S’inclouen també mesures en matèria de segure-
tat i salut en el treball i accions de protecció enfront 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. A 
més del deure general de les empreses de respectar el 
principi d’igualtat en l’àmbit laboral, es contempla es-
pecíficament el deure d’aprovar i aplicar plans d’igu-
altat en les empreses de més de dues-centes cinquanta 
persones treballadores. El Capítol IV disposa les me-
sures per a la necessària reorganització dels usos dels 
temps; el Capítol V inclou les polítiques de ciutadania 
en què es tenen en compte les necessitats especials de 
determinats col·lectius de dones; s’estableixen alhora 
polítiques de promoció i suport a les dones del sectors 
agrícola, ramader, forestal i pesquer així com políti-
ques d’apoderament de les dones en matèria de coope-
ració al desenvolupament i en les polítiques de salut i 

serveis. El Capítol VI recull les mesures específiques 
en matèria de medi ambient, urbanisme i habitatge, i, 
finalment, el Capítol VII s’ocupa de les polítiques de 
justícia i seguretat.

Finalment, les disposicions addicionals estableixen el 
finançament i un mandat d’impacte social de la Llei. 
Les disposicions finals recullen diverses modificaci-
ons de preceptes de lleis vigents necessàries per a la 
seva acomodació a les exigències i previsions de la 
present llei; alhora habiliten per al desenvolupament 
reglamentari i estableixen la data d’entrada en vigor.

Proposició de llei per a una nova ciutadania i 
per a la igualtat efectiva de dones i homes

Títol preliminar. Disposicions generals i 
principis rectors de les actuacions dels poders 
públics

Article 1. Objecte

1. Aquesta llei té per objecte garantir el dret a la igual-
tat efectiva de dones i homes en tots els àmbits de la 
vida per avançar en l’eliminació del sexisme i l’andro-
centrisme de les estructures socials, culturals, econò-
miques i polítiques amb la l’objectiu d’assolir una so-
cietat més democràtica, justa i solidària que posi en el 
centre el benestar de totes les persones, d’acord amb el 
que preveuen els articles 4, 19 i 41 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya.

2. Assolir aquest objecte requereix donar el mateix va-
lor a totes les persones, tot reconeixent la diferència 
de ser dona i home a la societat; valorar les diferents 
realitats i aspiracions de dones i homes, en tota la seva 
diversitat, i fer possible que totes les persones puguin 
desenvolupar lliurament les seves capacitats personals 
i prendre decisions sense les limitacions imposades 
pels rols tradicionals en funció del sexe.

3. Amb aquest objectiu, la Llei estableix els principis 
que han de presidir les actuacions dels poders públics 
de Catalunya per a fer efectiva la igualtat de dones i 
homes, estableix mecanismes de garantia del dret a la 
igualtat efectiva i regula el conjunt de mesures diri-
gides a corregir i eliminar en el sector públic i privat 
tota forma de discriminació per raó de sexe, directa o 
indirecta.

Article 2. Finalitats generals de la llei

Són finalitats de la llei les següents: 

a) Eliminar les discriminacions i la subordinació his-
tòrica de les dones.

b) Reconèixer i tenir en compte el paper social i eco-
nòmic de les tasques familiars, domèstiques i de cura 
d’altri.
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c) Afavorir una distribució corresponsable del treball 
de mercat i el treball familiar, domèstic i de cura d’al-
tri entre dones i homes en el marc d’un model de soci-
etat sostenible, per a possibilitar el lliure desenvolupa-
ment de la llibertat i autonomia de les dones.

d) Propiciar un marc favorable per a que el paper de 
les dones reverteixi amb tot el seu potencial al progrés 
i la transformació social i econòmica, amb la conse-
qüent millora per al conjunt de la societat.

e) Redefinir el contingut dels drets i de les polítiques 
públiques per a incloure els drets de les dones.

f) Garantir el dret de totes les dones a una vida lliure 
de violència masclista.

g) Reconèixer el dret de les dones al propi cos, el dret 
al lliure desenvolupament de la identitat i orientació 
sexual, els drets sexuals i reproductius i garantir la se-
va lliure decisió, d’acord amb el que estableixi la llei.

Article 3. Àmbit d’aplicació

1. Totes les persones gaudeixen dels drets derivats del 
principi d’igualtat efectiva de dones i homes i de la 
prohibició de discriminació per raó de sexe.

2. Aquesta Llei s’aplica a tota persona física o jurídica 
que es trobi, actuï o tingui la seu social a Catalunya, 
qualsevol que sigui la seva nacionalitat, domicili o re-
sidència.

Article 4. Polítiques actives per a una nova 
ciutadania de dones i homes

1. Els poders públics de Catalunya han d’emprendre 
polítiques actives per tal de contribuir a la superació 
d’aquells impediments que dificulten el ple exercici 
dels drets socials, polítics, econòmics i culturals de les 
dones i els homes, i permetre l’exercici efectiu de la 
plena ciutadania.

2. Els poders públics de Catalunya han d’adoptar to-
tes les mesures necessàries per a remoure i eliminar 
els obstacles i les barreres per raó de sexe, per tal que 
totes les persones desenvolupin amb llibertat les seves 
capacitats, i que dones i homes participin en condici-
ons d’igualtat efectiva en la vida política, social, eco-
nòmica i cultural.

3. Les polítiques públiques han d’anar adreçades en 
particular a afirmar i garantir l’autonomia i la lliber-
tat de les dones per tal que puguin realitzar i desen-
volupar les seves capacitats i dirigir la seva vida. A 
tal efecte, els poders públics de Catalunya han d’es-
tablir les condicions per a eliminar la discriminació 
de les dones i han de promoure el seu apoderament. 
Als efectes d’aquesta llei s’entén per apoderament de 
les dones el procés pel qual les dones enforteixen el 
seu potencial i la seva autonomia, coneixen millor les 
seves capacitats i participen activament en la supera-

ció dels obstacles que són a la base de la seva posició 
d’inferioritat.

Article 5. Principis rectors que informen 
l’actuació dels poders públics de Catalunya

Per a l’assoliment de la igualtat efectiva de dones i ho-
mes, totes les polítiques i actuacions dels poders pú-
blics de Catalunya s’han de regir pels principis se-
güents: 

a) Perspectiva de gènere. Els poders públics de Cata-
lunya han d’integrar el reconeixement de l’existència 
de dones i homes al conjunt de les seves polítiques per 
tal que aquestes responguin a les realitats, oportuni-
tats, necessitats i expectatives dels dos sexes, i tenir en 
compte que els canvis necessaris per millorar la soci-
etat han d’impactar positivament sobre els dos grups 
de població.

b) Perspectiva de les dones. Els poders públics de Ca-
talunya han de planificar, executar i avaluar polítiques 
a partir del concepte d’igualtat efectiva, donant valor a 
les aportacions de les dones en la construcció, el man-
teniment i la transformació de la societat.

c) Reconeixement de l’experiència femenina i mascu-
lina des d’una perspectiva no androcèntrica. Els po-
ders públics de Catalunya han d’emprendre polítiques 
actives per a reconèixer les dones com a subjectes so-
cials, econòmics i polítics, superant el model andro-
cèntric per a posar a dones i homes en el centre de la 
vida i reconèixer i recuperar les seves experiències.

d) Respecte a la diversitat i reconeixement de la dife-
rència. La igualtat efectiva s’ha d’assolir garantint els 
drets de dones i homes sense exclusions, de manera 
que s’atengui a la seva diversitat i singularitat, que es 
facin visibles, anomenin i reconeguin les diferències i 
les particularitats territorials, culturals, ètniques, reli-
gioses, personals, d’edat, estat de salut, socioeconòmi-
ques, i d’orientació i identitat sexual.

e) Equilibri entre els treballs de mercat i els famili-
ars-domèstics i de cura de les persones. Els poders pú-
blics de Catalunya han d’impulsar un nou equilibri en 
el valor i la distribució del temps dedicat al treball de 
mercat i al treball familiar-domèstic i de cura de les 
persones, per assolir una coresponsabilitat del treball 
no remunerat entre dones i homes que permeti un re-
partiment equitatiu entre ambdós sexes de les tasques 
domèstiques, familiars i de cura d’altri, i del treball de 
mercat.

f) Transversalitat de les polítiques de dones. Des del 
context de les polítiques públiques, s’entén per aquest 
concepte l’aplicació, en totes les actuacions, a tots els 
nivells i a totes les etapes, de la perspectiva de gènere 
i de la perspectiva de les dones.

g) Democràcia paritària. Els poders públics de Cata-
lunya han de procurar una composició equilibrada de 
dones i homes en els diferents àmbits de presa de deci-
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sions i participació. Als efectes d’aquesta Llei s’entén 
per composició equilibrada aquella que compta amb 
la presència de dones i homes de forma que les per-
sones de cada sexe no superin el 60% ni siguin menys 
del 40%.

h) Justícia social i redistribució econòmica. Els poders 
públics de Catalunya han de crear les condicions per 
a fer efectiva la justícia social i garantir la distribució 
equitativa dels recursos, drets i deures, amb polítiques 
correctores i distributives que fomentin la prevenció i 
actuïn contra l’explotació, l’exclusió social i la feminit-
zació de la pobresa.

Article 6. Integració de la perspectiva de 
gènere a les polítiques públiques

A l’efecte d’assolir les finalitats definides a l’article 2 
d’aquesta Llei, els mecanismes d’actuació dels poders 
públics de Catalunya són: 

a) Plans estratègics de polítiques de dones. L’Adminis-
tració de la Generalitat ha d’aprovar Plans que perme-
tin oferir una visió global d’acció prioritària del seu 
govern i dels objectius que se’n deriven en matèria 
de polítiques de dones. Així mateix, ha d’incentivar 
l’aprovació de Plans a l’Administració local. Els Plans 
han d’establir el conjunt d’objectius i mesures de ca-
ràcter transversal que s’han d’implementar per a ga-
rantir la igualtat efectiva de dones i homes i han de 
tenir un pressupost associat. En la seva elaboració, 
implementació, seguiment i avaluació s’ha de comp-
tar amb la participació dels agents socials i econòmics 
implicats i de les entitats i associacions de dones d’ar-
reu de Catalunya. L’Institut Català de les Dones, amb 
la col·laboració dels diferents departaments implicats, 
és l’òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impul-
sar l’elaboració dels Plans de l’Administració de la Ge-
neralitat, així com de realitzar-ne el seu seguiment i 
avaluació.

b) Participació social i política de les dones i col-
laboració amb el teixit social. Les polítiques i actua-
cions dels poders públics de Catalunya han de fer vi-
sibles, reconèixer i donar suport als grups i entitats de 
dones i impulsar la seva participació en el disseny, ela-
boració, desenvolupament i avaluació de les polítiques 
públiques.

c) Cooperació i col·laboració entre les administra-
cions públiques de Catalunya. Les administracions 
públiques de Catalunya, entre sí amb altres adminis-
tracions, han de cooperar, col·laborar i implicar-se ac-
tivament en la realització i el desplegament de les acti-
vitats que es deriven d’aquesta llei.

d) Formació i capacitació. Els poders públics de Ca-
talunya han d’establir les polítiques de formació i ca-
pacitació necessàries per a garantir una formació de 
qualitat, progressiva i permanent en polítiques de do-
nes i transversalitat al personal de les administracions 

públiques per a fer possible la igualtat efectiva de do-
nes i homes.

e) Accions positives. Els poders públics de Catalunya 
han d’adoptar mesures específiques temporals, raona-
bles, i proporcionades en relació amb l’objectiu perse-
guit en cada cas, que promoguin la igualtat efectiva de 
dones i homes i que permetin corregir situacions de 
desavantatge social resultants de pràctiques de subor-
dinació o de sistemes socials discriminatoris.

f) Informes d’impacte de gènere. S’ha d’elaborar un 
informe d’impacte de gènere en els supòsits i en els 
termes que estableixi la normativa d’aplicació.

g) Pressupostos amb perspectiva de gènere. Els pres-
supostos de la Generalitat ha d’incloure la perspecti-
va de gènere amb l’objectiu d’adequar la despesa a les 
necessitats específiques de les dones i dels homes, i 
d’avançar en l’eradicació de les desigualtats existents a 
la societat. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per pres-
supostos amb perspectiva de gènere els que fan visi-
ble l’impacte diferenciat dels pressupostos sobre els 
homes i les dones, integrant els objectius propis de la 
perspectiva de gènere en els objectius marcats al pres-
supost orientada a resultats.

h) Ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges. Les 
Administracions públiques de Catalunya, les corpora-
cions i institucions públiques, universitats, consorcis 
participats per les administracions públiques de Cata-
lunya, els organismes i empreses que en depenen així 
com els concessionaris de llurs serveis, han d’utilitzar 
en tota la seva documentació escrita, gràfica i/o audio-
visual, en l’atenció personal i en els seus mitjans de 
comunicació, llenguatges no sexistes ni androcèntrics. 
Amb aquesta finalitat han de formar i informar el seu 
personal.

i) Estudis, estadístiques, i indicadors. Els poders pú-
blics de Catalunya han d’incloure sistemàticament la 
variable sexe a les recollides de dades, enquestes i es-
tadístiques que duguin a terme; han d’incorporar indi-
cadors no androcèntrics que permetin fer visible l’ex-
periència femenina en les operacions estadístiques que 
possibiliten un millor coneixement de les diferències, 
rols, situacions, condicions, aspiracions i necessitats 
de dones i homes. Així mateix, han de realitzar anàli-
sis i investigacions sobre la situació de desigualtat per 
raó de sexe i n’han de difondre els resultats. Especial-
ment, han de contemplar les situacions i necessitats de 
les dones del medi rural i d’aquells col·lectius de dones 
sobre els quals influeixen diversos factors de discri-
minació.

Article 7. Reconeixement de les associacions de 
dones com a part interessada

1. Per a la defensa del dret a la igualtat efectiva de do-
nes i homes contingut en aquesta llei i dels drets que 
s’hi reconeixen, les associacions de dones que tinguin 
com a finalitat la defensa dels drets de les dones po-
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den tenir la consideració de part interessada, als efec-
tes de l’aplicació de l’article 31 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre de Règim Jurídic de les Administraci-
ons Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
a l’àmbit de les administracions públiques catalanes.

2. Les associacions esmentades a l’apartat 1 gaudei-
xen de capacitat i legitimació per a intervenir en els 
processos civils, socials i contenciosos administratius 
amb incidència en el dret d’igualtat efectiva de les do-
nes, de conformitat amb les lleis reguladores d’aquests 
processos.

Títol I. Competències i organització 
administrativa

Capítol I. Competències en matèria  
de polítiques de dones

Article 8. Competències de l’administració de la 
Generalitat

En matèria de polítiques de dones correspon a l’Ad-
ministració de la Generalitat l’exercici de les funcions 
següents: 

a) L’estudi i detecció de les necessitats dins el seu àm-
bit territorial.

b) La planificació estratègica general de les polítiques 
de dones i l’elaboració de normes d’aplicació a tot el 
territori.

c) L’adequació i creació de programes per a integrar 
la transversalitat de la perspectiva de gènere i de les 
dones en totes les polítiques i actuacions públiques i 
en l’elaboració dels pressupostos, així com el disseny 
i l’execució d’accions positives que hagin de ser apli-
cades amb caràcter unitari en tot el territori de Cata-
lunya.

d) L’avaluació de les polítiques de dones i del compli-
ment d’aquesta llei.

e) L’impuls de la col·laboració entre les diferents admi-
nistracions públiques de Catalunya.

f) L’establiment de les condicions de formació i capa-
citació del personal al seu servei.

g) El disseny i l’aplicació d’un sistema d’estadístiques 
i d’indicadors quantitatius i qualitatius no androcèn-
trics en la planificació, execució i avaluació dels plans 
de polítiques de dones, així com la incorporació siste-
màtica de la variable sexe a tots els estudis, enquestes, 
registres o estadístiques. La realització d’estudis i in-
formes sobre la situació de les dones.

h) L’impuls i el desenvolupament de campanyes i ac-
tuacions de sensibilització per a la consecució de la 
igualtat efectiva de dones i homes.

i) El foment de l’ocupació femenina.

j) L’assistència tècnica especialitzada a les entitats lo-
cals i resta de poders públics.

k) El foment de la presència de dones en els òrgans de 
participació i en els espais de presa de decisió.

1) El suport als grups i entitats de dones, així com 
l’impuls de la seva participació en el disseny, l’elabo-
ració, desenvolupament i avaluació de les polítiques de 
dones.

m) L’elaboració d’informes d’impacte de gènere.

n) El desenvolupament de les disposicions adients per 
adjudicar la implementació de la transversalitat de la 
perspectiva de gènere i de les dones als òrgans dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat, or-
ganismes autònoms i organismes públics vinculats o 
que en depenen.

o) La planificació, elaboració, aprovació i execució 
dels Plans d’Igualtat de dones i homes adreçats al per-
sonal al seu servei.

p) I totes aquelles que li atribueixi la llei.

Article 9. Competències dels ens locals de 
Catalunya

1. En matèria de polítiques de dones correspon als mu-
nicipis i altres entitats locals l’exercici de les funcions 
següents: 

a) L’estudi i detecció de les necessitats dins el seu àm-
bit territorial.

b) La informació, orientació i atenció a les dones sobre 
els programes i recursos existents per facilitar l’exerci-
ci efectiu dels seus drets.

c) L’adequació i creació dels mecanismes necessaris per 
a integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere 
i de les dones en totes les seves actuacions polítiques.

d) L’establiment de les condicions de formació i capa-
citació del personal al seu servei.

e) La planificació, elaboració, aprovació i execució 
dels Plans d’Igualtat de dones i homes adreçats al per-
sonal al seu servei.

f) El foment de l’ocupació femenina.

g) El foment de la presència de dones en els òrgans de 
participació i ens els espais de presa de decisió.

h) El suport als grups i entitats de dones, així com im-
pulsar la seva participació en el disseny, elaboració, 
desenvolupament i avaluació de les polítiques de dones.

i) I totes aquelles que li atribueixi la llei.

2. La Generalitat ha de complementar la suficiència 
financera dels municipis en relació a les funcions que 
aquesta Llei els atribueix, bé sigui amb la transferència 
de fons d’altres administracions o amb recursos propis, 
sense perjudici que els municipis i les altres entitats lo-
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cals consignin en llurs pressupostos les dotacions ne-
cessàries per al finançament d’aquestes funcions.

3. L’Administració de la Generalitat ha de facilitar pro-
grames de capacitació i formació específica al perso-
nal electe i tècnic dels ens locals per tal d’assegurar 
que duguin a terme les seves funcions.

Capítol II. Organització de l’Administració  
de la Generalitat en matèria de polítiques  
de dones

Article 10. Organització administrativa

1. L’Administració de la Generalitat exerceix les com-
petències objecte d’aquesta Llei a través de: 

a) L’Institut Català de les Dones.

b) La Comissió Interdepartamental de Polítiques de 
Dones.

c) La Comissió Interinstitucional de Polítiques de Dones.

d) Els òrgans responsables de la implementació de la 
transversalitat de la perspectiva de gènere i de les dones.

e) Les/els professionals d’igualtat de dones i homes.

2. Són òrgans consultius de l’Administració de la Ge-
neralitat en matèria de polítiques de dones: 

a) El Consell Nacional de Dones de Catalunya.

b) La Comissió Nacional per a una Intervenció Coor-
dinada contra la violència Masclista.

Article 11. Institut Català de la Dona

L’Institut Català de la Dona, que es regeix per la Llei 
11/1989, de 10 de juliol, que el crea i per les normes 
que la despleguen, ha de vetllar, a través de les unitats 
territorials en què s’organitza, per l’adequació d’aques-
ta Llei a les característiques concretes de cada territo-
ri, a fi de corregir desequilibris i d’impulsar les mesu-
res més adients a les necessitats dels diversos entorns 
que configuren la població de Catalunya i la seva dis-
tribució territorial.

Article 12. Comissió Interdepartamental de 
Polítiques de Dones

La Comissió Interdepartamental de Polítiques de Do-
nes ha de coordinar l’actuació dels departaments de 
l’Administració de la Generalitat en matèria de políti-
ques de dones d’acord amb aquesta Llei, i desenvolu-
par la resta de funcions que reglamentàriament tingui 
atribuïdes.

Article 13. Comissió Interinstitucional de 
Polítiques de Dones

La Comissió interinstitucional de polítiques de dones 
és l’òrgan de cooperació i col·laboració de les adminis-

tracions públiques de Catalunya amb l’objectiu d’avan-
çar en el desenvolupament de les seves estratègies i 
actuacions en matèria de polítiques de dones. La com-
posició, organització i funcionament d’aquesta Comis-
sió s’ha de determinar per reglament del Govern.

Article 14. Òrgans responsables  
de la implementació de la transversalitat

1. El Govern, mitjançant decret, ha d’atribuir a un òr-
gan dels departaments de la Generalitat de Catalunya, 
organismes autònoms i organismes públics vinculats o 
dependents de l’Administració de la Generalitat la im-
plementació de la transversalitat de la perspectiva de 
gènere i de les dones en la planificació, gestió i avalu-
ació de les seves polítiques

2. Els òrgans responsables de la implementació de la 
transversalitat han d’exercir, en coordinació amb l’Ins-
titut Català de les Dones, les funcions que es determi-
nin reglamentàriament, entre les quals s’han d’inclou-
re les següents: 

a) Desenvolupar l’execució de plans i programes trans-
versals de polítiques de dones en l’àmbit funcional del 
departament o de l’organisme d’acord amb les direc-
trius i les mesures previstes en els plans de polítiques 
de dones aprovats pel Govern.

b) Col·laborar en l’elaboració, execució, seguiment 
i avaluació dels Plans d’Igualtat departamentals que 
s’adrecin al personal de l’administració de la Genera-
litat.

c) Impulsar estudis i estadístiques, en coordinació amb 
els òrgans estadístics dels departaments de la Genera-
litat de Catalunya, organismes autònoms i organismes 
públics vinculats o dependents de l’Administració de 
la Generalitat, i emetre informes sobre la igualtat de 
dones i homes en el seu àmbit funcional.

d) Integrar sistemàticament la perspectiva de gènere 
i de les dones en totes les àrees i nivells d’intervenció 
del seu àmbit funcional.

e) Fomentar la formació del personal del departament 
en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.

f) Vetllar pel compliment efectiu d’aquesta llei en el 
seu àmbit funcional.

Article 15. Professionals d’igualtat de dones i 
homes

1. La Generalitat de Catalunya ha de fomentar la figu-
ra dels i les professionals d’igualtat de dones i homes 
i regular la seva incorporació en la funció pública, per 
tal que apliquin els seus coneixements en la diagnosi, 
la implementació, avaluació i seguiment de projectes 
orientats a la igualtat.

2. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar la 
regulació i el sistema de capacitació i formació d’a-
quest col·lectiu professional tant en el sistema de qua-
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lificacions i formació professional com en el sistema 
d’estudis universitaris.

Article 16. Consell Nacional de Dones  
de Catalunya

1. El Consell Nacional de Dones de Catalunya, estruc-
turat en Assemblees Territorials, regulat per la Llei 
11/1989, de 10 de juliol, que el crea i per les normes 
que despleguen la seva s’estructura, és l’òrgan parti-
cipatiu i consultiu de l’Institut Català de la Dona que 
reuneix les diferents entitats, associacions, grups i 
consells de dones del territori català per a debatre, 
proposar i recomanar sobre aquelles qüestions vincu-
lades al Pla d’actuació del Govern de la Generalitat en 
matèria de polítiques de dones en els àmbits cultural, 
polític, econòmic i social.

2. El Govern de la Generalitat ha de promoure la par-
ticipació del Consell Nacional de Dones de Catalunya 
en l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públiques. 
A tal efecte, ha de potenciar els mecanismes per a que 
puguin realitzar eficaçment la seva tasca en aquests 
àmbits.

3. L’Institut Català de la Dona ha de potenciar la pre-
sència de la diversitat del moviment de dones al Con-
sell Nacional de Dones de Catalunya.

Article 17. Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada Contra la Violència 
Masclista

La Comissió Nacional per a una intervenció coordina-
da contra la violència masclista, creada per l’article 82 
de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, és l’òrgan específic de 
coordinació institucional en matèria d’abordatge de la 
violència masclista. Aquesta Comissió actua com a òr-
gan d’assessorament de l’Administració de la Genera-
litat en el compromís amb l’efectivitat del dret de no-
discriminació de les dones.

Títol II. Mecanismes per garantir el dret  
a la igualtat efectiva de dones l homes  
en el sector públic

Article 18. Contractació del sector públic

1. Les administracions públiques de Catalunya i els or-
ganismes i les entitats integrants del sector públic res-
pectiu, a través dels seus òrgans de contractació, po-
den establir clàusules contractuals amb la finalitat de 
promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones 
i homes en el mercat de treball. Amb aquesta finalitat 
han de dur a terme les actuacions següents: 

a) Fomentar la transparència com a pas previ a la cer-
tificació o verificació de les pràctiques en matèria de 
Responsabilitat Social Empresarial en la seva vessant 
d’igualtat d’oportunitats de dones i homes.

b) Establir les mesures adients per tal que les empreses 
i institucions que signin contractes amb el sector pú-
blic incorporin la perspectiva de gènere i de les dones.

c) D’acord amb la normativa vigent en matèria de con-
tractació pública, elaborar i establir clàusules socials 
en els aspectes de la contractació pública que perme-
tin: 

c.1. la incorporació de la perspectiva de gènere i de les 
dones en les ofertes de contractació pública,

c.2. la inclusió de condicions d’execució dels treballs 
objecte del contracte, en virtut de les quals l’adjudica-
tari contempli mesures tendents a promoure la igualtat 
de dones i homes.

2. Amb la finalitat de facilitar les actuacions previs-
tes en l’apartat anterior, les administracions publiques 
poden consultar la informació agregada de les dife-
rents empreses inscrites en el Registre de plans d’igu-
altat a les empreses definit en l’apartat 3 de l’article 35 
d’aquesta Llei.

Article 19. Subvencions, ajuts, beques  
i llicències

1. Les Administracions públiques de Catalunya, i els 
organismes i les entitats que en depenen, han de dene-
gar l’atorgament de subvencions, ajuts, beques i llicèn-
cies a aquelles empreses i entitats sol·licitants sancio-
nades o condemnades per la realització o tolerància de 
pràctiques laborals considerades discriminatòries per 
raó de sexe, sancionades per resolució administrativa 
ferma o sentència judicial ferma fins la seva prescrip-
ció, d’acord amb el què disposi la normativa vigent al 
respecte.

2. Les bases reguladores de les subvencions, ajuts i 
beques que adoptin les Administracions públiques de 
Catalunya poden incloure els elements següents: 

a) La valoració del millor mitjà per aconseguir la in-
corporació de la perspectiva de gènere i de les dones, 
tret que per la naturalesa de la subvenció estigui· justi-
ficada la no-incorporació.

b) En matèria de beques, fer constar de forma especí-
fica el dret de les dónes beneficiàries a absentar-se per 
motius de maternitat sense que això suposi la pèrdua 
de la condició de persona beneficiària. Els requisits 
per a fer efectiu aquest dret s’han de determinar en les 
corresponents convocatòries.

Article 20. Representació paritària als òrgans 
de l’Administració de la Generalitat

El Govern de la Generalitat ha d’atendre al principi de 
representació paritària de dones i homes en els nome-
naments i designacions de la composició de tot tipus 
d’òrgans col·legiats, inclosos els tribunals i les comissi-
ons d’accés a la funció pública i de promoció i provisió 
de llocs de treballs. Les mesures de representació pari-
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tària no tenen efecte per als òrgans que estiguin cons-
tituïts per a la promoció dels drets i interessos d’un 
dels dos sexes.

Article 21. Plans d’igualtat de dones i homes 
als òrgans públics

1. Les Institucions de la Generalitat, l’Administració 
de la Generalitat i els organismes públics vinculats o 
que en depenen, han d’aprovar, en el termini de dos 
anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, un Pla 
d’Igualtat de dones i homes adreçat al personal que hi 
presta serveis a desenvolupar en el conveni col·lectiu 
o acord de condicions de treball, amb l’objectiu de 
garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de 
tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar la 
discriminació per raó de sexe en relació a l’accés al 
treball remunerat, a la formació, a la promoció profes-
sional i a les condicions de treball.

2. Els ens locals que comptin amb òrgans específics de 
representació del personal al seu servei han d’aprovar 
un Pla d’igualtat de dones i homes adreçat al personal 
que hi presta serveis, a desenvolupar en el conveni col-
lectiu o en el pacte o acord de condicions de treball.

3. Prèvia elaboració d’una diagnosi de situació, el Pla 
ha de fixar els objectius concrets d’igualtat efectiva a 
assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la 
seva consecució així com l’establiment de sistemes efi-
caços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

4. El Pla ha de contemplar, entre d’altres, els àmbits 
d’actuació relatius a representativitat de les dones, ac-
cés, selecció, promoció i desenvolupament professio-
nal, condicions laborals, conciliació de la vida perso-
nal, laboral i familiar, violència masclista, prevenció 
de riscos laborals amb perspectiva de gènere, comuni-
cació no sexista, i estratègia i organització interna de 
l’organisme.

5. El Pla a què fa referència l’apartat 1 ha d’incloure 
mesures específiques per adequar-lo a les peculiari-
tats del personal docent, el personal sanitari, el perso-
nal investigador, el personal penitenciari, el personal 
bomber, el personal agent rural i el personal dels cos-
sos i forces de seguretat.

6. El Govern de la Generalitat ha de fomentar l’adop-
ció de Plans d’igualtat de dones i homes del personal 
al servei de les Administracions corporatives, d’orga-
nitzacions empresarials i sindicals, de les entitats sen-
se afany de lucre, dels consorcis i d’altres entitats que 
gestionin serveis públics.

Article 22. La igualtat efectiva de dones  
i homes en l’ocupació pública

1. En la composició dels tribunals o òrgans tècnics de 
selecció les Administracions públiques de Catalunya 
han d’impulsar la representació equilibrada de dones 
i homes.

2. El Departament competent en matèria de funció 
pública, en col·laboració amb l’Institut Català de les 
Dones, ha de fixar els criteris generals sobre igualtat 
efectiva de dones i homes que els departaments, or-
ganismes autònoms i entitats públiques han d’obser-
var per a l’elaboració de les bases de les convocatòries 
d’accés a l’ocupació pública.

3. Els temaris per a l’accés a l’ocupació pública han 
d’incloure aspectes relatius a la normativa sobre igual-
tat efectiva de dones i homes i el desenvolupament de 
les polítiques d’igualtat efectiva.

4. Les Administracions públiques de Catalunya han 
d’impartir cursos de formació bàsica, progressiva i 
permanent sobre la igualtat efectiva de dones i homes 
per a tot el seu personal.

Títol III. Polítiques públiques per a promoure  
la igualtat efectiva de dones l homes

Capítol I. Participació política i social

Article 23. Disposició general

Les administracions públiques de Catalunya han 
d’atendre al principi de representació equilibrada de 
dones i homes en el nomenament de les persones titu-
lars dels seus òrgans de direcció i dels organismes pú-
blics vinculats o dependents d’aquestes. Així mateix, 
han de fomentar aquest principi en els òrgans de direc-
ció de les associacions i organitzacions de tota índole.

Article 24. Participació política

1. Els poders públics han de procurar atendre el prin-
cipi de presència equilibrada de dones i homes en el 
repartiment del poder polític i la participació de dones 
en àrees o càrrecs on es troben infrarepresentades.

2. Les candidatures que presentin els partits polítics, 
federacions, coalicions o agrupacions de persones 
electores han de respectar el principi de democràcia 
paritària establert en l’article 5 d’aquesta llei. Aques-
ta proporció ha d’estar establerta per al conjunt de les 
llistes i s’ha de mantenir també en els trams que col-
loquin les dones als llocs elegibles.

Article 25. Associacions i organitzacions

1. Els poders públics han d’adoptar les mesures neces-
sàries per a fer efectiu el dret a la participació social 
de les dones. A tal efecte s’han de dur a terme accions 
concretes adreçades a dinamitzar el teixit associatiu 
femení i promoure la creació de xarxes, reconèixer i 
incorporar a l’agenda política les aportacions que fan 
les associacions i col·lectius de dones i impulsar la par-
ticipació de les dones i de les entitats de dones en els 
òrgans consultius, tant en l’àmbit autonòmic com en el 
local i fomentar la participació de les dones en fòrums 
i organismes nacionals i internacionals.
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2. Els col·legis i agrupacions professionals, empresa-
rials, organitzacions sindicals, culturals i socials han 
d’establir mecanismes que facilitin la participació ac-
tiva de les dones i el seu accés als òrgans directius.

3. A les associacions, organitzacions, entitats, fundaci-
ons o altres entitats de dret públic i privat, que tinguin 
com a objecte social promoure els drets o interessos 
exclusivament d’un dels sexes no se’ls aplica el princi-
pi de democràcia paritària definit en l’article 5.

Capítol II. Educació, cultura i coneixement

Article 26. Coeducació

1. L’administració educativa, en el marc dels princi-
pis rectors definits per la Llei 12/2009, del 10 d’abril, 
d’educació, ha d’incorporar el model coeducatiu a tots 
els nivells i modalitats del sistema educatiu i l’ha d’in-
troduir a la programació educativa i als currículums 
de tots els nivells, a fi i efecte d’afavorir el desenvolu-
pament de les persones al marge dels estereotips i rols 
en funció del sexe, garantir una orientació acadèmica 
i professional lliure de biaixos sexistes i evitar de tota 
forma la discriminació associada al sexe. Així mateix 
s’ha de vetllar per la seva incorporació als llibres de 
text i material educatiu.

2. Als efectes d’aquesta llei, el model coeducatiu és 
l’acció educadora que valora indistintament l’experi-
ència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les 
dones i els homes, en igualtat de drets, sense estere-
otips sexistes i androcèntrics, ni actituds discrimina-
tòries, per tal d’aconseguir l’objectiu de construir una 
societat sense subordinacions culturals i socials en-
tre dones i homes. Els principis de la coeducació són 
un element fonamental en la prevenció de la violència 
masclista.

3. L’administració educativa ha de desenvolupar actu-
acions i activitats dirigides a assolir: 

a) La visibilitat de les aportacions històriques de les 
dones a tots els àmbits de coneixement i la seva con-
tribució social i històrica al desenvolupament de la hu-
manitat.

b) La formació de noies i nois per a què tinguin una 
visió del trajecte històric per a la consecució dels drets 
de les dones.

c) La formació i capacitació per a què noies i nois 
comparteixin les responsabilitats del treball domèstic i 
de cura de les persones.

d) La capacitació de l’alumnat per a que realitzi les se-
ves eleccions acadèmiques i professionals lliure dels 
condicionants de gènere.

e) La formació de l’alumnat en l’ús no sexista ni an-
drocèntric dels llenguatges.

f) La promoció de treballs de recerca relacionats amb 
la coeducació i la perspectiva de gènere i de les dones.

g) La potenciació d’una educació afectiva i sexual que 
afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva i sa-
ludable.

h) La prevenció de la violència masclista, d’acord amb 
els paràmetres que estableix la Llei del dret de les do-
nes a eradicar la violència masclista.

i) La prevenció i la gestió positiva de situacions de 
conflicte vinculades a comportaments i actituds de ca-
ràcter sexista.

4. L’administració educativa ha d’oferir formació en 
coeducació al seu personal docent i garantir la presèn-
cia de persones amb coneixements en coeducació en 
els òrgans responsables de l’avaluació, inspecció, in-
novació educativa i recerca, en el Consell Escolar de 
Catalunya, en els serveis educatius i els centres edu-
catius.

5. L’administració educativa ha de garantir també la 
presència equilibrada de. dones i homes en els òrgans 
directius i de responsabilitat així com als Consells Es-
colars, i promoure la igualtat d’oportunitats entre do-
nes i homes en els centres educatius. Així mateix ha 
de promoure la presència equilibrada de professionals 
d’ambdós sexes en totes les etapes educatives.

6. Els poders públics han vetllar per a que la formació 
professional i per a persones adultes incorpori la pers-
pectiva de gènere i de les dones i es planifiqui i s’ade-
qüi a les necessitats i diversitat de les dones, als seus 
interessos diversos i a la seva disponibilitat horària, i 
ha de crear programes específics per a dones en situa-
ció d’exclusió social.

7. Més enllà de l’educació formal, els poders públics 
han de fomentar el model coeducatiu entre les entitats 
i institucions dedicades a la formació en el lleure i a 
les activitats extraescolars, tot promovent i facilitant 
l’accés dels infants i dels i les joves a l’educació en el 
lleure, de manera que els permeti desenvolupar apti-
tuds com a individus i com a membres de la societat 
fomentant la igualtat efectiva de dones i homes. Tam-
bé han d’oferir formació als formadors i a les formado-
res de les escoles d’educació en el lleure.

8. Els poders públics han de vetllar per una adequada 
formació en coeducació a les persones educadores de 
lleure infantil i juvenil, a través del programa de for-
mació dels cursos de monitor/a i de director/a d’activi-
tats de lleure i de cursos monogràfics de formació con-
tinuada, i oferir formació a les persones formadores de 
les escoles d’educació en el lleure.

9. Així mateix, els poders públics han d’emprendre les 
accions necessàries per tal de sensibilitzar i informar 
sobre la importància del joc i les joguines en la trans-
missió dels estereotips sexistes i, també, han de pro-
hibir la comercialització de jocs i joguines que siguin 
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vexatòries per a les dones, que atemptin a la seva dig-
nitat o que facin un ús sexista o androcèntric dels llen-
guatges.

Article 27. Manifestacions culturals

Correspon a les Administracions públiques de Catalu-
nya la realització de les actuacions següents: 

1. Adoptar les mesures necessàries per a evitar tot ti-
pus de discriminació per raó de sexe i promoure la 
igualtat efectiva en el terreny de la creació cultural ai-
xí com en l’accés i la participació de les dones a les 
activitats culturals a Catalunya, tenint en compte les 
seves realitats i aspiracions.

2. Impulsar la recuperació de la memòria històrica de 
les dones comptant amb la seva participació, i pro-
moure polítiques culturals que facin visibles les apor-
tacions de les dones al patrimoni i a la cultura de Cata-
lunya, així com la seva diversitat.

3. Vetllar per a que en les manifestacions culturals de 
qualsevol mena no es reprodueixin estereotips i va-
lors sexistes i afavorir la creació i divulgació d’obres 
que presentin innovacions formals favorables a la su-
peració de l ‘ androcentrisme i el sexisme, al conei-
xement de la diversitat ètnica i cultural dels diferents 
col·lectius de dones i a la visualització de les diferents 
orientacions sexuals o identitàries de les dones.

4. Garantir que les produccions culturals públiques in-
corporin una visió no sexista i no androcèntrica. Així 
mateix, han de potenciar els centres de creació cultu-
ral de dones i han d’afavorir la creació i difusió de les 
obres culturals d’autoria femenina mitjançant les me-
sures de sensibilització, promoció i suport adequades.

5. Respectar i garantir la representació equilibrada en 
els diferents òrgans consultius, científics i de decisió 
existents en l’organigrama artístic i cultural.

6. Potenciar la presència de les creadores catalanes a 
totes les exhibicions locals, nacionals, estatals i inter-
nacionals; i potenciar, també, la representació equili-
brada de dones i homes de les candidatures dels pre-
mis, honors i distincions que convoquin.

7. Fomentar les activitats culturals que incorporin la 
perspectiva de gènere i de les dones, que promoguin 
els drets de les dones o estiguin dirigides o adminis-
trades per dones.

Article 28. Mitjans de comunicació  
i tecnologies de la informació i la comunicació

1. Els mitjans de comunicació gestionats o finançats 
per les administracions públiques de Catalunya han de 
fer visibles les aportacions de les dones i mostrar la se-
va diversitat, les seves realitats i les seves expectatives. 
També han de promoure l’autoria femenina mitjançant 
mecanismes d’acció positiva.

2. Els òrgans de govern dels mitjans de comunicació 
que gestionen el servei públic de comunicació audiovi-
sual de la Generalitat i els serveis públics de comuni-
cació audiovisuals d’àmbit local, han de promoure una 
representació equilibrada de dones i homes, així com 
la incorporació de dones en llocs de responsabilitat.

3. Els mitjans de comunicació gestionats o finançats 
per les administracions públiques de Catalunya han de 
fer un ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges, 
fomentar una presència equilibrada i una imatge plu-
ral d’ambdós sexes, al marge dels cànons de bellesa i 
d’estereotips sexistes sobre les funcions que desenvo-
lupen dones i homes en els diferents àmbits de la vida 
i, amb especial incidència, en els continguts dirigits a 
la població infantil i juvenil. Les administracions pú-
bliques de Catalunya han de garantir que els mitjans 
sufragats totalment o parcialment amb diners públics 
no difonguin continguts sexistes o androcèntrics de 
forma reiterada.

4. La publicitat que comporti una conducta discrimi-
natòria d’acord amb aquesta Llei es considera publi-
citat il·lícita, de conformitat amb allò que preveu la 
legislació general de publicitat, la publicitat institucio-
nal i la publicitat dinàmica a Catalunya.

5. Les bases de les convocatòries d’ajuts i subvencions 
en les quals els beneficiaris són mitjans de comunica-
ció han d’incloure la condició que aquests es compro-
metin a donar compliment al que estableixen els apar-
tats 1 i 3.

6. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’impulsar que les dones, individualment, i les entitats 
de dones, tinguin accés al coneixement i a la informa-
ció, tant els àmbits culturals, com tecnològics, econò-
mics, de la comunicació o científics, especialment les 
dones del món rural, les dones grans, les dones joves, 
les dones amb discapacitats, i totes aquelles amb desa-
vantatge social.

7. En l’àmbit de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, les administracions públiques de Cata-
lunya han d’incorporar l’objectiu de la igualtat efectiva 
de dones i homes a les polítiques de promoció i d’in-
clusió digital, i han de fomentar la difusió dels contin-
guts creats per dones.

Article 29. Universitats i recerca

1. El Govern de la Generalitat i les universitats catala-
nes han de promoure que s’introdueixi la perspectiva 
de gènere i els estudis sobre les dones, la seva histò-
ria i la seva contribució a tots els àmbits del conei-
xement en la seva activitat acadèmica i investigadora. 
Han de garantir un ús no sexista ni androcèntric dels 
llenguatges i promoure la incorporació dels i les estu-
diants a aquelles disciplines en les que el seu sexe esti-
gui infra representat.
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2. El Govern de la Generalitat i les universitats cata-
lanes han de garantir la formació en coeducació de 
les persones que realitzin tasques docents, especial-
ment aquelles que cursen estudis de magisteri o cièn-
cies de l’educació, i, quan correspongui, en els estudis 
de grau, màster, postgrau i doctorat destinats a la for-
mació de mestres, professorat i educadors/es, d’acord 
amb el model educatiu definit per l’article 26.

3. Les universitats han de potenciar el treball de les 
dones investigadores i la seva participació en els grups 
de recerca i la visualització de les aportacions de les 
dones als àmbits científics i tècnics. També han de 
promoure la formació del seu personal en matèria de 
perspectiva de gènere i de les dones i igualtat de dones 
i homes així com la creació de mòduls o cursos espe-
cífics en relació a aquests temes.

4. Les universitats, els centres d’estudis superiors i els 
centres i institucions de recerca catalans han de garan-
tir la igualtat efectiva de dones i homes en la carrera 
docent i en la carrera investigadora així com entre el 
personal d’administració i serveis, i han de promoure 
la representació equilibrada de dones i homes en els 
seus diferents òrgans col·legiats i a tots els nivells de 
presa de decisions. A tal efecte, han d’aprovar un Pla 
d’igualtat en l’accés, la promoció i les condicions la-
borals del seu personal d’administració i serveis, per-
sonal docent i investigador, que inclogui mesures es-
pecífiques dirigides al seu col·lectiu d’estudiants. Així 
mateix han de facilitar informació i assessorament per 
tal de prevenir qualsevol tipus de discriminació, as-
setjament sexual o assetjament per raó de sexe i altres 
formes de violència masclista.

5. En matèria de convocatòries d’ajuts a projectes de 
recerca o altres ajuts a la recerca de caràcter col·lectiu, 
al costat dels criteris per garantir la qualitat i l’excel-
lència, s’ha de valorar com un tret positiu que els 
grups estiguin integrats pel 40% o més de dones, i que 
una dona n’exerceixi la direcció en aquells àmbits de 
recerca on les dones siguin infrarepresentades. També 
s’ha de valorar positivament que els projectes incorpo-
rin la perspectiva de gènere i de les dones o que tin-
guin per objecte estudis sobre les dones.

Article 30. Formació en l’àmbit  
de les professions titulades

L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar cursos 
de formació de caràcter general i específica adreçada 
a les associacions professionals, els col·legis professi-
onals i els consells de col·legis professionals que exer-
ceixen llur activitat en l’àmbit territorial de Catalunya 
per tal de millorar la seva formació en relació als drets 
de les dones i la perspectiva de gènere i de les dones.

Article 31. Esports

1. Les polítiques esportives s’han de planificar amb 
l’objectiu de garantir la igualtat efectiva de dones i ho-

mes per practicar activitat física i esport tant de lleure 
com de competició a tots els nivells, inclosos els cien-
tífics, tècnics, del control de les competicions, serveis 
metges i altres d’atenció a esportistes, de lideratge i de 
projecció i representació social.

2. Les polítiques esportives han de fomentar una ma-
jor incorporació, continuïtat i participació de les dones 
a l’esport en totes les etapes de la vida.

3. Les polítiques esportives han d’atendre els aspectes 
següents: 

a) L’oferta equilibrada d’activitats esportives per a ne-
nes i nens per part de les entitats esportives ha de ser 
un factor rellevant per la concessió d’ajuts, premis i 
subvencions.

b) Les administracions esportives catalanes no poden 
participar ni concedir cap tipus d’ajut a programes o 
activitats esportives que siguin sexistes o discrimina-
toris per raó de sexe.

c) Els estudis i recerques a l’àmbit de les Ciències de 
l’activitat física i l’esport promoguts per les adminis-
tracions esportives catalanes o subvencionats amb di-
ners públics han d’introduir l’estudi de les diferències 
i desigualtats entre dones i homes, per ampliar i apro-
fundir el coneixement sobre les realitats, expectatives, 
necessitats i aportacions de les dones a l’esport en to-
tes les etapes de la vida.

d) L’educació en l’esport ha d’incloure el principi de 
coeducació i ha de fomentar la formació del profes-
sorat d’educació esportiva en valors coeducatius. S’ha 
d’impulsar l’elaboració de materials didàctics per fo-
mentar l’esport de lleure igualitari a les escoles.

Capítol III. Mercat de treball

Secció primera. Integració del dret  
a la igualtat de tracte l d’oportunitats  
de dones i homes en l’ocupació

Article 32. Promoció de la igualtat de tracte  
i d’oportunitats de dones i homes en l’ocupació

Els poders públics a través de la seva actuació han de 
realitzar els objectius següents: 

1. Han de promoure la igualtat de tracte i d’oportu-
nitats de les dones i homes en l’àmbit laboral amb la 
millora de l’ocupabilitat pel què fa a l’accés, la presèn-
cia, la permanència i les condicions de treball. Amb 
aquest objectiu, s’han d’establir plans per incentivar 
l’ocupació estable i de qualitat de les dones i elabo-
rar les mesures necessàries per tal d’eliminar les ofer-
tes de treball discriminatòries, incorporar la igualtat 
d’oportunitats de dones i homes en la classificació pro-
fessional, la valoració dels llocs de treball i la promo-
ció professional, incrementar el percentatge de dones 
en sectors, ocupacions o professions on estiguin subre-
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presentades i fomentar les iniciatives empresarials en-
gegades per dones.

2. Han d’incorporar la perspectiva de gènere en totes 
les fases del procediment d’inserció laboral i garantir 
una presència equilibrada de dones i homes en els di-
ferents programes i actuacions que es portin a terme.

3. Han d’incorporar la perspectiva de gènere en el dis-
seny de la formació professional, ocupacional, conti-
nua i d’inserció laboral, i promoure la incorporació 
progressiva de mòduls específics de gènere en tots 
els programes. Amb aquest objectiu, s’han d’establir 
les mesures necessàries per tal d’incorporar la pers-
pectiva de gènere en el disseny de la formació que re-
bin tots i totes les professionals que intervenen en el 
procés d’orientació i d’inserció laboral, amb especial 
atenció als i les professionals que atenen a la ciutada-
nia des de les Oficines de Treball.

4. Han de portar a terme actuacions adreçades a les 
dones amb dificultats específiques d’inserció laboral, 
en particular, a les dones que estan en situació de vio-
lència masclista, a les que desitgen abandonar la pros-
titució, a les joves que busquen la seva primera ocupa-
ció de qualitat, a les que tenen fills i filles o persones 
dependents exclusivament al seu càrrec, a les dones 
nouvingudes, a les que pertanyen a una ètnia minori-
tària, a les que estan amb una situació d’atur de llarga 
durada, a les que siguin majors de 45 anys, a les afec-
tades amb diversitat funcional, a les afectades per ma-
lalties que comportin menys del 65% de discapacitat, 
a les transsexuals o en procés de reassignació sexual, a 
les preses i ex-preses, i a les usuàries i ex-usuàries to-
xicòmanes, entre d’altres.

5. Han de portar a terme actuacions específiques per 
promoure l’accés de les dones a llocs directius i de co-
mandament mitjançant la millora de les seves compe-
tències de lideratge, comunicació i negociació i incen-
tivant a les empreses per tal que implementin mesures 
específiques per garantir la presència equilibrada de 
dones en els llocs de direcció. En aquest sentit, i per 
tal d’avaluar l’impacte d’aquestes actuacions i analit-
zar l’evolució de la presència de les dones en càrrecs 
directius dins del teixit empresarial català, l’Adminis-
tració pública competent pot sol·licitar a les empreses 
informació desglossada per sexes sobre la composició 
dels Consells d’Administració.

6. Han d’establir mecanismes per vetllar pel compli-
ment del principi d’igualtat retributiva de dones i pro-
moure la incorporació de la perspectiva de gènere en 
les polítiques empresarials amb impacte retributiu.

7. Han de promoure una major diversificació professi-
onal de les dones en el mercat de treball i l’eliminació 
de la segregació horitzontal, establint les mesures ne-
cessàries per facilitar la incorporació de les dones en 
els sectors econòmics tradicionalment masculinitzats 
i alhora més estratègics i de major projecció profes-
sional, i vetllant perquè els sectors feminitzats siguin 

revaloritzats socialment i tinguin el mateix reconeixe-
ment i les mateixes condicions laborals que els altres.

8. Han d’establir mecanismes perquè les empreses 
compleixin amb la seva obligació de vetllar de forma 
específica que les condicions i l’organització del tre-
ball eviti l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de 
sexe, i que articulin procediments específics per a la 
seva prevenció que permetin donar resposta a les de-
núncies o reclamacions que es puguin formular.

Article 33. Pla d’acció de suport a les empreses 
adreçat al foment de la igualtat de tracte 
i d’oportunitats de les dones i homes en el 
treball

1. Amb la finalitat de fomentar la igualtat de tracte i 
d’oportunitats de les dones i homes en el treball, l’Ad-
ministració pública competent ha d’elaborar, amb ca-
ràcter periòdic, un pla d’acció de suport a les empreses 
adreçat a promoure i incorporar la igualtat de tracte i 
d’oportunitats en el si de les seves organitzacions. Mit-
jançant aquest Pla s’han de desenvolupar entre altres, 
les mesures següents: 

a) Programes de suport a les empreses per elaborar i 
implementar Plans d’igualtat amb especial atenció a 
les Petites i Mitjanes Empreses (PIME).

b) Programes de suport i d’assessorament per incorpo-
rar la figura de la/el professional d’igualtat de dones i 
homes a les empreses.

c) Programes de suport per a projectes adreçats de for-
ma específica a la promoció de la igualtat de tracte i 
d’oportunitats de les dones i homes en el treball.

d) Atorgament i difusió del Distintiu d’Excel·lència 
Empresarial en matèria d’igualtat efectiva de les dones 
en el mercat de treball.

2. Per ordre del conseller o consellera competent en 
matèria laboral s’ha de determinar el procediment i 
les condicions necessàries perquè les empreses puguin 
accedir a les mesures que recull el Pla d’acció de su-
port a les empreses.

Article 34. Distintiu català d’excel·lència 
empresarial en matèria d’igualtat efectiva 
entre les dones i els homes en el mercat de 
treball

1. El Departament competent en matèria laboral ha de 
crear el Distintiu Català d’Excel·lència Empresarial en 
matèria d’Igualtat efectiva entre les dones i els homes 
en el mercat de treball per tal de premiar i reconèixer 
a totes aquelles empreses que promoguin polítiques 
d’igualtat. Pot optar a la indicada distinció qualsevol 
empresa, pública o privada, que apliqui polítiques d’i-
gualtat efectiva en el mercat de treball en l’àmbit ter-
ritorial de Catalunya, i que complexi amb l’obligatori-
etat que estableix la llei per a les empreses de més de 
250 persones treballadores d’elaborar i aplicar un Pla 
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d’Igualtat de forma negociada: entre la representació 
de l’empresa i la representació legal de les persones 
treballadores. Per reglament del conseller o consellera 
competent en matèria d’ocupació s’ha de determinar el 
procediment i condicions per a la seva concessió, que 
ha de tenir una durada limitada i s’han d’obtenir tenint 
en compte, entre altres criteris: 

a) La presència equilibrada entre dones i homes en tots 
i cada un dels grups i categories professionals.

b) L’adopció de mesures per la millora de l’accés a 
l’ocupació i la promoció professional de les dones i els 
homes en aquells sectors, ocupacions i professions on 
estiguin subrepresentades.

c) La promoció de l’accés de les dones als òrgans de 
direcció per garantir que hi hagi una presència equili-
brada entre ambdós sexes.

d) La implantació de les garanties corresponents per 
aplicar criteris igualitaris de retribució entre dones i 
homes, així com l’adequada valoració de llocs de tre-
ball tenint en compte la perspectiva de gènere

e) L’adopció de mesures per impulsar noves formes 
flexibles i més racionals d’organització del temps de 
treball que possibilitin la coresponsabilitat entre dones 
i homes en el treball familiar, domèstic i de cura de les 
persones i la conciliació de la vida personal i laboral.

f) L’adopció de mesures contra l’assetjament sexual i 
assetjament per raó de sexe, incloent les accions pre-
ventives i sancionadores.

g) La no utilització de llenguatges sexistes ni andro-
cèntrics i d’una publicitat sexista respecte de la comu-
nicació interna, els productes, els serveis i el màrque-
ting de l’empresa.

h) L’elaboració i implementació d’un pla d’igualtat a 
l’empresa, en el cas de no estar obligada per la norma-
tiva vigent.

i) La realització d’actuacions relatives a la responsa-
bilitat social corporativa destinades a promoure con-
dicions d’igualtat de les dones i els homes en el si de 
l’empresa.

j) Tenir constituïda la comissió paritària d’igualtat

2. Les administracions públiques de Catalunya, en 
l’àmbit de les seves respectives competències, poden 
introduir condicions especials per a aquelles empreses 
guardonades amb el Distintiu de d’Excel·lència Em-
presarial en matèria d’Igualtat efectiva entre les dones 
i els homes en el mercat de treball i d’acord amb la 
corresponent normativa de contractes.

3. El Distintiu Català d’Excel·lència Empresarial en 
matèria d’Igualtat efectiva entre les dones i els homes 
en el mercat de treball definit en l’apartat 1 pot revo-
car-se en el cas que es deixin de complir els punts esta-
blerts, de sanció administrativa ferma per faltes greus 
o molt greus, o condemna judicial ferma, per qualse-

vol tipus de conducta discriminatòria per raó de sexe 
per part de l’empresa, d’acord amb la legislació vigent.

Article 35. Plans d’igualtat a les empreses

1. Les empreses amb més de 250 persones treballado-
res han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat, segons la 
definició que s’estableix a l’article 21.2 i article 21.3 
d’aquesta llei i d’acord amb el objectiu i contingut de-
finit per l’article 46 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
També han d’establir i aplicar un pla d’igualtat aque-
lles empreses en que el conveni col·lectiu que els re-
sulti d’aplicació així ho estableixi, en els termes que 
s’hi hagin establert, o quan l’autoritat laboral així ho 
hagués acordat en un procés sancionador, d’acord amb 
la legislació vigent; en tots els casos, de forma nego-
ciada amb la representació d~ les persones treballado-
res, d’acord amb el que determina la legislació laboral.

2. L’elaboració i implantació de plans d’igualtat és vo-
luntària per a la resta d’empreses, amb la consulta prè-
via a la representació legal de les persones treballa-
dores.

3. El Departament competent en matèria laboral ha 
de realitzar un seguiment del compliment per part de 
les empreses obligades a elaborar i aplicar plans d’i-
gualtat, imposant les sancions corresponents en cas 
d’incompliment. Amb aquesta finalitat, s’ha de crear 
i regular per reglament el Registre públic de plans d’i-
gualtat a les empreses amb l’objectiu d’efectuar, entre 
d’altres, el seguiment del grau d’implantació dels plans 
d’igualtat al teixit empresarial català.

Article 36. Qualificacions professionals

Les Administracions públiques de Catalunya compe-
tents han de promoure la incorporació de la perspecti-
va de gènere en el catàleg de qualificacions professio-
nals. Entre d’altres actuacions han de garantir que en 
les qualificacions professionals no hi hagi cap estere-
otip de gènere ni cap mecanisme d’exclusió de gène-
re en la definició dels diferents perfils professionals; 
també han de vetllar per a què hi siguin incloses com 
a noves qualificacions activitats que realitzen de forma 
gairebé exclusiva les dones.

Secció segona. Igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre les dones i els homes 
en les relacions laborals i la negociació 
col·lectiva

Article 37. Seguiment de les mesures d’igualtat 
efectiva en el treball en els convenis 
col·lectius

El Consell de Relacions Laborals, a través de la Co-
missió de Convenis col·lectius de Catalunya, ha d’ana-
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litzar de forma periòdica el contingut dels convenis 
col·lectius des d’una perspectiva de gènere.

Article 38. Responsable sindical d’igualtat 

Els sindicats amb presència a les organitzacions públi-
ques i privades, a través dels corresponents òrgans de 
representació sindical, han d’adjudicar a un delegat o 
delegada sindical la funció de vetllar específicament 
per la igualtat de tracte i d’oportunitats en el marc de 
la negociació col·lectiva. Les funcions que ha de dur a 
terme aquest responsable sindical d’igualtat són: 

a) Col·laborar amb el/la professional d’igualtat de do-
nes i homes de l’empresa per tal de promocionar la 
igualtat d’oportunitats en el si de l’empresa.

b) Assessorar en matèria d’igualtat a les treballadores i 
treballadors del centre de treball i empresa.

c) Integrar sistemàticament la perspectiva de gènere i 
de les dones en totes les àrees i nivell d’intervenció del 
seu àmbit funcional.

d) Vetllar pel compliment efectiu d’aquesta llei en el 
seu àmbit funcional.

Article 39. Presència equilibrada de les dones 
en la negociació col·lectiva

1. Les organitzacions empresarials i sindicals, així 
com els òrgans de representació del personal a l’em-
presa, han de procurar assolir una representació equi-
librada entre els dos sexes en la negociació col·lectiva.

2. L’Administració pública competent han de requerir, 
en l’exercici de les competències de control de legalitat 
dels convenis col·lectius establerts, la complementació 
del full estadístic de convenis on s’incorporin dades 
significatives sobre la presència de dones en la comis-
sió negociadora i en l’àmbit d’aplicació dels convenis 
i acords col·lectius, d’acord amb la normativa vigent.

Article 40. Incorporació de perspectiva de 
gènere en els processos de regulació d’ocupació

1. Els poders públics han de vetllar pel respecte del 
dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de se-
xe en el marc dels expedients de regulació d’ocupació.

2. Les empreses obligades per llei a elaborar i aplicar 
un pla d’acompanyament social en els expedients de 
regulació d’ocupació, han d’incorporar la perspectiva 
de gènere en totes les mesures que l’integrin.

Article 41. Incorporació de la perspectiva de 
gènere per la inspecció de treball

La Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya 
ha d’incorporar la perspectiva de gènere en les seves 
activitats, garantint la formació adequada del seu per-
sonal i la realització d’actuacions específiques sobre 
el compliment de la legislació relativa a la igualtat de 
tracte i d’oportunitats de dones i homes en el treball.

Secció tercera. Igualtat de tracte i 
d’oportunitats de les dones en les polítiques 
i els programes de seguretat i salut en el 
treball

Article 42. Inclusió de la perspectiva de gènere 
als programes de seguretat i salut laboral

1. Els poders públics han de promoure la incorporació 
de la perspectiva de gènere a les polítiques, estratègi-
es i programes de salut de l’àmbit laboral, incloent les 
diferents necessitats de les dones tot tenint en compte 
les seves característiques anatòmiques, fisiològiques i 
psicosocials, i les mesures necessàries per abordar-les 
de forma adequada, amb la col·laboració dels diferents 
Departaments de la Generalitat de Catalunya i la resta 
d’Administracions i entitats competents.

2. L’Administració pública competent en la matè-
ria, ha de registrar, degudament desglossats per sexe, 
edat i ocupació, els processos d’incapacitat temporal, 
tant per contingències comunes com per contingènci-
es professionals, a fi d’identificar dades epidemiològi-
ques rellevants de les malalties que afecten a les dones 
treballadores. Aquesta informació ha d’integrar-se, en 
tot cas, en la diagnosi necessària per elaborar un pla 
d’igualtat.

3. L’Administració pública competent en matèria labo-
ral ha de fomentar la recollida i tractament de la infor-
mació existent als Centres d’Assistència Primària i a 
les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Profes-
sionals, desglossada per sexes, a fi d’identificar riscos 
epidemiològics específics en les dones treballadores 
per raó de la seva activitat laboral.

4. Els poders públics, amb l’objectiu de protegir espe-
cíficament la seguretat i salut laboral de les dones, així 
com per visualitzar i augmentar la conscienciació so-
bre les desigualtats de gènere en aquest àmbit, han de 
fomentar l’establiment de programes de formació es-
pecifica adreçats a les persones treballadores, a l’em-
presariat i als serveis de prevenció en matèria de se-
guretat i salut laboral des d’una perspectiva de gènere.

Article 43. la prevenció de riscos laborals a 
l’empresa

1. D’acord amb la normativa vigent sobre prevenció de 
riscos laborals, les empreses han d’incorporar la pers-
pectiva de gènere en els plans de prevenció, l’avaluació 
dels riscos laborals, en l’adopció de mesures preven-
tives i en general, en el conjunt d’activitats preventi-
ves, segons l’exposició als factors de riscs de dones i 
homes.

2. Les empreses han de vetllar de forma específica que 
les condicions de treball evitin l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe. També han d’articular 
procediments específics per a la seva prevenció i que 
permetin donar resposta les denúncies o reclamacions 
que es puguin formular.
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3. Les empreses han d’establir accions de formació 
adreçades als seus treballadors i treballadores atenent 
a l’exposició dels diferents riscos segons el sexe degut 
a les condicions de treball desiguals.

Secció quarta. Igualtat de tracte i 
d’oportunitats de les dones en l’àmbit del 
treball autònom i l’emprenedoria

Article 44. Impuls i promoció d’accions de 
suport a les dones treballadores autònomes i 
emprenedores

1. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’incorporar la perspectiva de gènere en el disseny, 
implementació i avaluació de les polítiques de foment i 
promoció del treball autònom i d’emprenedoria, i por-
tar a terme actuacions específiques adreçades a dones, 
prestant especial atenció a les treballadores autònomes 
econòmicament dependents.

2. Els poders públics, en l’accés als programes de su-
port d’emprenedoria i treball autònom, han de donar 
suport a les iniciatives empresarials promogudes ma-
joritàriament per dones, prestant especial atenció a 
aquelles emmarcades en sectors, professions i ocupa-
cions on hi són subrepresentades.

3. Les administracions públiques de Catalunya han de 
fomentar que les societats de garantia recíproca, be-
neficiaries d’ajuts públics, estableixin fons específics 
destinats a afavorir la constitució i la consolidació 
d’iniciatives empresarials promogudes per dones.

Capítol IV. Polítiques sobre els usos dels temps

Article 45. Accions sobre els usos dels temps

Als efectes d’avançar vers una societat més igualitària 
de dones i homes, els poders públics han de dur a ter-
me les accions següents: 

1. Desenvolupar polítiques del temps que contemplin 
de forma integral la percepció i visió del temps tenint 
en compte els diferents àmbits quotidians. Han d’im-
pulsar, també, l’equilibri en el valor i la distribució 
dels temps dedicats als treballs de mercat i al treball 
familiar, domèstic i de cura de les persones que tin-
guin en compte el temps personal, tot implementant 
polítiques actives i de sensibilització adreçades als ho-
mes en relació a la seva conscienciació i capacitació.

2. Realitzar polítiques actives i de sensibilització que 
reconeguin la importància que tenen les tasques del 
treball familiar, domèstic i de cura de les persones per 
a la sostenibilitat de la vida quotidiana, que posin de 
manifest el seu el valor social i econòmic, i que afir-
min la necessitat d’assumir-les amb coresponsabilitat 
entre dones i homes.

3. Elaborar programes de suport per a incentivar bones 
pràctiques en matèria de gestió del temps de les perso-
nes treballadores amb l’objectiu de facilitar a totes les 
organitzacions, dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
llei i amb especial atenció a les Petites i Mitjanes Em-
preses (PIMES), la conciliació de la vida personal, fa-
miliar i laboral. S’ha de vetllar per tal de què els plans 
d’igualtat incorporin aquestes pràctiques.

4. Promoure mesures de conciliació de la vida perso-
nal i laboral en les activitats de formació professional 
inicial i formació professional per a l’ocupació, així 
com d’inserció laboral, adreçades a la millora de la 
ocupabilitat de les persones, en especial de les dones: 

a) Els centres i entitats de formació que imparteixin ac-
tivitats formatives han de procurar adequar la seva ubi-
cació i els seus horaris a les necessitats de conciliació 
de la vida personal, familiar i formativa de l’alumnat.

b) L’Administració pública competent ha de promoure 
la realització de programes de formació a través de les 
noves tecnologies, a fi d’evitar desplaçaments i perme-
tre l’organització flexible del temps de formació.

5. L’Administració. de la Generalitat i les corporacions 
locals poden establir plans d’organització del temps 
de la ciutat per tal d’harmonitzar els horaris laborals, 
escolars, comercials i dels serveis i orientar el model 
de desenvolupament cap a la integració de funcions, 
la descentralització de serveis i equipaments, l’aproxi-
mació de residència i la introducció d’activitats de tre-
ball productiu en les zones de residència.

Capítol V. Polítiques de ciutadania

Article 46. Polítiques socials i de ciutadania

1. Els poders públics han de dissenyar polítiques que 
facilitin l’autonomia de les persones dependents i que 
afavoreixin l’eliminació de les desigualtats socioeco-
nòmiques i de gènere que es produeixen en la cura de 
persones dependents a la llar.

2. Les polítiques socials i de ciutadania han d’incorpo-
rar les necessitats, demandes i expectatives de les do-
nes de tal manera que generin un nou model no andro-
cèntric de relacions personals i de convivència i que 
garanteixin la inclusió social de les dones.

3. Els poders públics han d’integrar la perspectiva de 
gènere i de les dones en el desenvolupament de les po-
lítiques socials i de ciutadania. A tal efecte, han d’es-
tablir programes específics per a les dones joves, per 
a les grans, per a les vídues, per a les dones amb dis-
capacitat, per aquelles que es troben en situació de vi-
olència masclista, per aquelles que es troben en situa-
ció de prostitució, per a les recluses, per a cuidadores 
i cuidadors de persones dependents, per a les dones 
migrades i de minories ètniques, les dones lesbianes, 
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transsexuals, i per a les que es troben en risc d’exclu-
sió social.

4. Els poders públics han de desenvolupar polítiques 
de suport a les famílies que incorporin el reconeixe-
ment de la diversitat familiar, garanteixin el dret a un 
entorn afectiu o familiar adequat i eliminin la discri-
minació per opció sexual i transsexualitat, tot garan-
tint la llibertat de decisió individual. Aquestes políti-
ques han d’assegurar la incorporació de les necessitats 
de les dones en l’àmbit familiar, per tal de transfor-
mar i donar un valor positiu al paper que tradicional-
ment han tingut com a proveïdores de cura i benestar. 
També han d’incloure mesures per garantir els drets 
d’infants, adolescents i joves d’acord amb l’establert en 
l’apartat 6 d’aquest article. Així mateix, els poders pú-
blics han d’impulsar programes de formació que afa-
voreixin la implicació de les famílies en la coeducació 
de les filles i els fills, d’acord amb el model coeducatiu 
definit per l’article 26 d’aquesta llei.

5. Les Administracions públiques de Catalunya han 
de dissenyar programes específics de suport integral 
a les famílies monoparentals que reforcin la persona 
responsable de la família.

6. Els poder públics de Catalunya han de garantir la 
igualtat efectiva d’infants, adolescents i joves d’amb-
dós sexes per tal d’eliminar les discriminacions sexis-
tes i possibilitar l’expressió i garantia dels drets de les 
nenes, adolescents i joves per tal que puguin desenvo-
lupar el seu potencial i les seves habilitats en societat. 
Amb aquesta finalitat han d’elaborar i executar legis-
lació que protegeixi les nenes, adolescents i joves de 
qualsevol forma de violència, promoure la seva par-
ticipació social, garantir el seu dret a l’educació i a la 
cultura i a activitats de lleure, fomentar l’activitat físi-
ca i vetllar per a què els mitjans de comunicació difon-
guin imatges no estereotipades de_ nenes, adolescents 
i joves ni missatges sexistes adreçats a audiències in-
fantils i juvenils.

7. Els poder públics han de garantir la igualtat efectiva 
de dones i homes grans per tal d’eliminar les discri-
minacions sexistes i possibilitar l’expressió i garantia 
dels drets de les dones grans a fi i efecte que puguin 
desenvolupar el seu potencial i les seves habilitats en 
societat. Amb aquesta finalitat han d’elaborar i execu-
tar legislació que protegeixi les dones grans de qualse-
vol forma de violència, promoure la seva participació 
social, garantir el seu dret a l’educació i a la cultura i a 
activitats de lleure, fomentar l’activitat física i vetllar 
per a què els mitjans de comunicació difonguin imat-
ges no estereotipades de les dones grans.

8. Les polítiques d’acció social i ciutadania que tin-
guin com a objectiu la inclusió i la cohesió social han 
d’incorporar la perspectiva de gènere i de les dones 
especialment en aquelles accions adreçades als col-
lectius més desafavorits o subjectes a situacions de 

discriminació o desigualtats que afectin o vulnerin el 
ple exercici dels drets de ciutadania.

9. Les administracions públiques de Catalunya han de 
dissenyar projectes integrals específics per a dones en 
situació de precarietat econòmica i risc d’exclusió so-
cial per actuar sobre les causes de la feminització de 
la pobresa.

Article 47. Polítiques de salut i serveis

1. El dret a la salut és universal i inclou el dret a gau-
dir d’unes condicions de vida que garanteixin la pre-
servació de la salut física i mental i un benestar global 
que afecti totes les dimensions de la persona i de les 
comunitats. Les intervencions de prevenció, promoció, 
protecció i d’atenció integral de la salut han de garan-
tir un igual dret a la salut de les dones i els homes a 
través de la integració activa dels principis establerts 
en aquesta llei.

2. Els poders públics han de garantir una assistència 
sanitària de qualitat, sense estereotips i que contempli 
la salut de les persones durant les diferents fases i situ-
acions de dependència del seu cicle vital. S’han d’esta-
blir mesures que garanteixin l’accessibilitat als serveis 
sanitaris i prestacions complementàries en condicions 
d’igualtat efectiva de dones i homes de forma compati-
ble amb la vida familiar i laboral.

3. Els poders públics han d’impulsar les mesures ne-
cessàries per a la prevenció i tractament de malalti-
es que afecten especialment les dones o que tenen un 
impacte diferencial sobre elles, així com mesures que 
garanteixin una detecció precoç de les situacions de 
violència masclista com a fenomen que afecta en gran 
mesura la salut de les dones.

4. Les polítiques de salut han de garantir la salut afec-
tiva, sexual i reproductiva de forma integral mitjan-
çant accions que tendeixin a: 

a) Potenciar les polítiques d’educació amb especial 
atenció a les i als adolescents, a les i els joves i a grups 
de població vulnerables.

b) Garantir l’educació afectiva sexual de qualitat, te-
nint com a base la perspectiva de gènere i de les dones 
i la defensa dels drets sexuals i reproductius.

c) Garantir l’oferta del consell reproductiu dins de la 
cartera de serveis de les unitats d’atenció a la salut se-
xual i reproductiva, i procurar, d’acord amb la norma-
tiva legal vigent, l’accés als mètodes contraceptius.

d) Afavorir l’autonomia de les dones en la presa de de-
cisions en relació amb la medicalització del seu cos, 
l’anticoncepció, l’adopció de mesures de prevenció 
respecte a les ITS, l’embaràs, el part i la lactància.

5. Els poders públics han de garantir que les dones pu-
guin rebre la prestació de la interrupció de l’embaràs, 
en els supòsits legals, a través dels centres de la xarxa 
sanitària de responsabilitat pública.
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6. Els poders públics han de garantir la qualitat de 
l’atenció de les persones, tot reconeixent la diversitat 
d’orientacions sexuals i d’identitats de gènere i tenint 
especialment en compte les situacions que puguin pro-
vocar vulnerabilitat.

7. Els poders públics han de garantir la protecció, pre-
venció i millora de la salut laboral de les dones i en 
especial, s’han de promoure polítiques actives i de pre-
venció de les malalties derivades del treball desenvo-
lupat majoritàriament per les dones.

8. Els serveis sanitaris han d’impulsar tot tipus de me-
sures de prevenció i detecció de la mutilació genital fe-
menina. També han de comptar amb els mecanismes 
sanitaris d’intervenció quirúrgica per a poder afrontar 
la demanda de les dones que vulguin revertir els efec-
tes de la mutilació practicada.

9. S’ha d’incorporar la perspectiva de gènere i de les 
dones en els sistemes d’informació sanitària. Les en-
questes de Salut han d’introduir com a variables indi-
cadors de salut sensibles a la detecció de desigualtats 
de salut per raó de sexe i gènere i que contemplin la 
diversitat de dones. Els instruments de planificació sa-
nitària i els plans d’acció comunitaris han d’incorporar 
la perspectiva de gènere i de les dones en totes les se-
ves fases, així com fomentar la participació dels dife-
rents col·lectius de dones.

10. S’ha de reorientar la formació de les i els professio-
nals de la salut cap a models que incloguin la perspec-
tiva de gènere per tal que la pràctica clínica doni res-
posta a les necessitats i expectatives en salut pel que fa 
al sexe i al gènere.

11. Les polítiques de salut han de garantir la formació 
a tot el territori dels i de les professionals de la salut 
per a que tinguin una formació mínima de violència 
masclista.

Article 48. Recerca en ciències de la salut

1. Els poders públics han d’emprendre i promoure in-
vestigacions científiques sobre la morbiditat diferenci-
al entre dones i homes que contemplin les desigualtats 
i condicionaments socials, culturals, educacionals, bi-
ològics i psicològics que afecten la salut.

2. S’ha de garantir que els protocols de treball i dis-
senys de recerca siguin sensibles a les diferències entre 
dones i homes, incloent ambdós sexes en els seus pa-
ràmetres d’anàlisi.

Article 49. Sector agrícola, ramader, forestal i 
sector pesquer

1. Les polítiques adreçades al sector agrícola, rama-
der, forestal i pesquer han de contemplar la perspec-
tiva de gènere i de les dones en relació a les diferents 
realitats en què estan situades i en tots els àmbits on es 
produeixin desequilibris per raó de sexe i gènere.

2. Els poders públics han d’adoptar les mesures que 
siguin necessàries per a garantir els drets de les dones 
del sector agrícola, ramader, forestal i pesquer i el seu 
accés a un desenvolupament sostenible.

3. Les polítiques agràries, pesqueres i de dones han de 
fomentar la transmissió dels sabers tradicionals de les 
dones al sector agrícola, ramader, forestal i pesquer, 
reconèixer i fer visible la seva contribució al manteni-
ment de les explotacions familiars, i fomentar les xar-
xes de proximitat i d’atenció a la infància i a la gent 
gran. S’han de potenciar les iniciatives empresarials 
femenines i les actuacions de desenvolupament agrari 
i pesquer que siguin promogudes per dones.

4. Els poders públics han d’establir mesures que facili-
tin la incorporació de dones joves als sectors agrícola, 
ramader, forestal i pesquer.

5. Els estudis, les estadístiques, la planificació, l’elabo-
ració, el desenvolupament i l’avaluació dels programes 
formatius adreçats a l’àmbit rural i pesquer han d’in-
corporar la perspectiva de gènere i de les dones.

6. Els poders públics han de fomentar que en les cam-
bres agràries i les associacions agràries i ramaderes, 
les confraries de pesca i tots els òrgans participatius, 
representatius i decisoris d’aquests sectors existeixi 
una representació equilibrada de dones i homes.

7. Els poders públics han d’establir mecanismes que 
facilitin i impulsin l’accés a la formació, i especial-
ment a les tecnologies de la informació i la comuni-
cació, a les dones del món rural i pesquer, de mane-
ra que es pugui eliminar l’escletxa digital de gènere i 
territorial, i s’aconsegueixi la plena participació social 
de/les dones.

Article 50. Cooperació al desenvolupament i 
foment de la pau

1. Totes les polítiques de cooperació i de foment de la 
pau, plans, documents de planificació estratègica, pro-
cessos d’actuació i de diàleg polític i de relacions insti-
tucionals, han d’integrar l’enfocament de gènere en el 
desenvolupament (GED) per tal de millorar la posició 
de les dones en relació als homes de manera que bene-
ficiïn i transformin la societat en la seva totalitat.

2. La política de cooperació al desenvolupament i fo-
ment de la pau que dugui a terme la Generalitat ha 
de fomentar i recolzar canvis d’actituds, estructures i 
mecanismes en tots els àmbits amb la finalitat de re-
duir les desigualtats entre dones i homes. A més ha 
d’impulsar actuacions específiques o positives per a 
l’apoderament de les dones que potenciïn les seves ca-
pacitats i el seu protagonisme en els processos de des-
envolupament i de foment de la pau per tal de: 

a) Fomentar el repartiment del poder polític i la par-
ticipació plena i igualitària en la presa de decisions a 
tots els nivells.
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b) Enfortir l’apoderament personal i econòmic i la 
igualtat efectiva de dones i homes tant en l’accés com 
en el control sobre els recursos econòmics.

c) Fomentar l’accés igualitari i el control sobre les 
oportunitats del desenvolupament.

d) Promoure i defensar l’exercici dels drets humans i 
la seva exigibilitat per part de les dones en condicions 
d’igualtat efectiva i de no discriminació davant la llei i 
en la pràctica quotidiana.

e) Fomentar la participació plena de les dones en els 
processos de prevenció, transformació i resolució de 
conflictes violents i de construcció de la pau.

f) Impulsar l’educació i la sensibilització social en re-
lació a l’equitat de gènere i l’apoderament de les dones.

g) Millorar les capacitats dels i les agents de coope-
ració al desenvolupament públic i privat de Catalunya 
per incorporar la perspectiva de gènere i de les dones.

h) Fomentar la integració de la perspectiva de gènere i 
de les dones en l’acció humanitària.

Capítol VI. Medi ambient, urbanisme i habitatge

Article 51. Planificació de la mobilitat, 
urbanisme, habitatge i medi ambient

1. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’integrar la perspectiva de gènere i de les dones en el 
conjunt de les polítiques de mobilitat, urbanisme, ha-
bitatge i medi ambient.

2. La planificació de la mobilitat ha de prendre en con-
sideració els itineraris quotidians relacionats amb l’or-
ganització de la vida personal, associativa, familiar, 
domèstica i laboral.

3. Els poders públics han de promoure un model de 
seguretat que incorpori la perspectiva de les dones en 
el planejament urbanístic. Amb aquesta finalitat el pla-
nejament ha de vincular el disseny urbà i la violència 
masclista, per a evitar entorns i elements que puguin 
provocar inseguretats a les dones.

Capítol VII. Justícia i seguretat

Article 52. Justícia

1. El Govern de la Generalitat ha d’integrar la perspec-
tiva de gènere i de les dones a totes les disposicions, 
mesures i actuacions que estableixi en matèria de jus-
tícia. Així mateix el sistema de dades, estadístiques i 
indicadors judicials han d’estar desagregats per sexe.

2. Els espais o serveis en matèria de Justícia s’han de 
dissenyar o adaptar per tal de garantir la confidencia-
litat, la privacitat i la seguretat de les dones, especial-
ment en matèria de violència masclista.

3. El departament competent en matèria d’execució pe-
nal ha de garantir la igualtat efectiva de dones i homes. 
Els centres d’execució penal han de tenir programes 
de tractament específics per als diferents col·lectius de 
dones, fent èmfasi en les situacions de transsexualitat. 
Aquests programes han de ser aplicats per equips d’in-
tervenció professional qualificada.

4. Els serveis i centres d’execució penal també han de 
realitzar programes formatius de sensibilització adre-
çats als homes en relació als continguts i la capacitació 
vers la igualtat efectiva de dones i homes.

5. La intervenció i tractament especialitzat de les per-
sones que han comès delictes relacionats amb la vi-
olència de gènere ha de constituir una exigència dels 
seus programes de treball.

Article 53. Seguretat

1. Els poders públics han de contemplar la percepció 
diferenciada de la seguretat entre dones i homes i te-
nir en compte aquesta diferència en les enquestes de 
victimització i en l’anàlisi de la realitat de la seguretat 
a Catalunya, així com en la definició de les polítiques 
relacionades amb l’autonomia personal i l’ús dels es-
pais, tant públics com privats.

2. Els poders públics han de garantir la incorporació 
de la perspectiva de gènere i de les dones en les políti-
ques públiques de seguretat amb mesures de prevenció 
i protecció que assegurin el dret de les dones a l’auto-
nomia personal, el dret a decidir, a viure sense violèn-
cies i a moure’s amb llibertat.

3. La perspectiva de gènere i de les dones ha de te-
nir-se en compte en tota la formació en l’àmbit de la 
seguretat.

Disposicions addicionals

Primera. Finançament

1. El Govern de la Generalitat, per a la realització 
de les mesures que es desenvolupin en compliment 
d’aquesta llei, s’ha de subjectar a les disponibilitats 
pressupostàries de cada exercici d’acord amb les cor-
responents lleis de pressupostos.

2. Els ens locals han de subjectar-se a les seves dis-
ponibilitats pressupostàries per atendre les obligacions 
que es deriven d’aquesta Llei, d’acord amb els respec-
tius pressupostos.

Segona. Impacte social de la llei 

En el termini de tres anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el departament competent en matèria de 
polítiques de dones, per mitjà de l’Institut Català de la 
Dona, ha de dur a terme una avaluació de l’impacte 
social de la Llei, amb la participació de tots els sectors 
implicats i dels òrgans consultius que s’hi estableixen.



18 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 27

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 26

Tercera. Comissió Interdepartamental de 
Polítiques de Dones

La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat 
d’Oportunitats per a les Dones, òrgan de coordinació 
de les accions que en matèria d’igualtat d’oportunitats 
duen a terme els diferents departaments de la Gene-
ralitat, creada pel Decret 209/1993, de 31 d’agost, pel 
qual s’estableix l’estructura orgànica de l’organisme 
autònom administratiu Institut Català de la Dones i es 
modifiquen els decrets que el regulen i l’organització 
i nomenclatura de la Comissió Interdepartamental de 
Promoció de la Dona, disposició normativa derogada 
pel Decret 92/1998, de 31 de març, pel qual es modifi-
ca l’estructura orgànica de l’Institut Català de la Dona, 
passa a denominar-se Comissió Interdepartamental de 
Polítiques de Dones. Totes les referències a la Comis-
sió Interdepartamental per a la Igualtat d’oportunitats 
per a les Dones en la normativa vigent s’han d’enten-
dre fetes a la Comissió Interdepartamental de Políti-
ques de Dones.

Quarta. Òrgans responsables de la 
implementació de la transversalitat

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el Govern, mitjançant decret, ha d’atri-
buir a un òrgan dels departaments de la Generalitat 
de Catalunya, organismes autònoms i organismes pú-
blics vinculats o dependents de l’Administració de la 
Generalitat la responsabilitat de la implementació de 
la transversalitat de la perspectiva de gènere i de les 
dones en la planificació, gestió i avaluació de les seves 
polítiques i establir les seves funcions, entre les quals 
hi ha les que s’estableixen en l’article 14.1.

Disposicions finals

Primera. Modificació de la Llei 22/2005, del 29 
de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya 

Es suprimeix la lletra f) de l’article 132 i s’afegeix la 
lletra m) a l’article 133 de la Llei 22/2005, del 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalu-
nya, amb el text següent: 

«m) La difusió i la realització de continguts o de pu-
blicitat que incitin a la violència masclista o la justifi-
quin o la banalitzin».

Segona. Desplegament reglamentari

S’autoritza el Govern i el Conseller o Consellera com-
petent, perquè dicti les disposicions necessàries per a 
desplegar i executar aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

2. El 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.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

Proposició de llei de modificació de l’article 14  
de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la inicia
tiva legislativa popular
Tram. 202-00013/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 1657 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
100.1.b i l’article 101.1 del Reglament del Parlament, 
presenta la Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 14 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la inicia-
tiva legislativa popular acompanyada de la documen-
tació següent: 

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

– L’exposició de motius 

– El text articulat

Memòria justificativa de la iniciativa

Competència. Vinculació de l’acció legislativa

Article 87.3 de la Constitució espanyola

Legitima la participació ciutadana en l’acció legislati-
va, mitjançant la iniciativa popular per a la presentació 
de proposicions de llei.

Article 29 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya

Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en 
els afers públics de Catalunya a través de promoure i a 
representar iniciatives legislatives al Parlament, en els 
termes que estableixen l’EAC i les lleis.
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Article 100.d) del Reglament del Parlament de Cata-
lunya

La iniciativa legislativa correspon, entre d’altres als 
ciutadans, que l’exerceixen, en la forma establerta per 
la Llei de la iniciativa legislativa popular, mitjançant 
la presentació d’una proposició de llei.

Necessitat de la iniciativa

Segons l’article 72 del Reglament del Parlament, l’or-
dre del dia del Ple és fixat pel president o presidenta 
del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus. És a 
dir, són aquestes dues institucions les que determinen 
la inclusió dels assumptes en l’odre del dia de les ses-
sions plenàries.

Per tant, quan es produeix la comunicació de la com-
provació i recompte de les signatures, la Mesa del Par-
lament accepta a tràmit la iniciativa i en dóna la seva 
publicitat al Butlletí Oficial del Parlament, la titularitat 
de la mateixa passa a ser de la Cambra. Des d’aquell 
moment, la Comissió Promotora perd el seu control i 
per tant, és el president o presidenta juntament amb 
la Junta de Portaveus qui decideixen la convenièn-
cia o no de debatre la iniciativa en el ple. És a dir, els 
promotors de la iniciativa queden a l’expectativa dels 
criteris d’oportunitat dels òrgans de govern parlamen-
taris, a diferència del que pot succeir en les proposici-
ons de llei, ja que tal i com determina l’article 27 del 
Reglament del Parlament, la Junta de Portaveus està 
constituïda pel portaveu de cada grup parlamentari i 
són aquests que, en virtut de l’article 72 de la mateixa 
norma fixen l’ordre del dia del ple. Per tant, és el pro-
pi portaveu del grup qui pot donar trasllat al president 
o presidenta i a la resta de la Junta, de la necessitat o 
interès del col·lectiu que representa, sobre la inclusió 
d’un determinat assumpte a la següent sessió plenària, 
fet que no passa en el cas de la iniciativa legislativa 
popular que es troba desproveïda de representació da-
vant aquests òrgans decisoris.

Incidència social

Amb la present llei s’intenta donar un pas més enllà 
demostrant que la participació ciutadana és una peça 
clau en el funcionament del sistema democràtic i que 
el Parlament de Catalunya creu en aquest paper deci-
siu que té el ciutadà.

Exposició de motius

En l’actualitat, tant la comunitat jurídica, com la polí-
tica reconeix la iniciativa legislativa popular com un 
mecanisme de participació ciutadana en l’activitat le-
gislativa, entenent per això la capacitat que determi-
nats ordenaments jurídics donen a un conjunt de ciuta-
dans per tal que puguin activar i instar la discussió, 
amb la possibilitat que se’n derivi l’aprovació d’una 
llei.

La iniciativa legislativa popular és un valor afegit al 
nostra sistema de democràcia parlamentària, ja que la 
complementa i la fa més rica al permetre que determi-
nades demandes socials, que per les raons que sigui no 
queden recollides en l’agenda política, puguin arribar 
al Parlament, puguin ser discutides i en última instàn-
cia aprovades.

Des de ja fa anys, els estudis sobre democràcia i crisi 
de representació tendien a subestimar la democràcia 
directa, no obstant en els últims temps i especialment, 
des del sorgiment del fenomen, anomenat «moviment 
15-M» ha quedat palesa la necessitat que les institu-
cions polítiques evolucionin cap a nous mecanismes 
de participació, si no volen caure en el descrèdit abso-
lut per part de la ciutadania. L’expressió de la sobira-
nia popular a través de la representació exclusiva dels 
partits polítics, sense buscar alternatives fora d’aquest 
marc a la crisi de representació, és un model esgotat.

Malgrat que en els últims temps aquesta necessitat de 
recerca de nous models és més incisiva, en diverses 
ocasions els diferents grups polítics ja han manifestat 
la seva voluntat d’acostar més l’acció política a la ciu-
tadania. Una d’elles va ser impulsant i aprovant la Llei 
2/1995, de 23 de març, de la iniciativa legislativa po-
pular i posteriorment, la Llei 1/2006, de 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular, la qual venia a re-
collir tota l’experiència acumulada durant la vigència 
de la Llei 2/1995, les manifestacions fetes per les enti-
tats impulsores, que durant aquells anys van anar fent 
aportacions que van permetre una millora legislativa 
substancial.

Així doncs, des de l’any 95 han estat 26 les iniciati-
ves legislatives populars, que el Parlament de Cata-
lunya ha tramitat. Quan l’ILP és acceptada a tràmit 
per l’òrgan legislatiu s’obre un termini per presentar 
esmenes a la totalitat. Aquestes esmenes a la totalitat 
signifiquen el posicionament tècnico-polític respecte 
l’oportunitat o no de tramitar la iniciativa. Un cop finit 
aquest termini, l’ILP resta pendent de ser debatuda en 
sessió plenària.

Segons l’article 72 del Reglament del Parlament, l’or-
dre del dia del Ple és fixat pel president o presidenta 
del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus. És a 
dir, són aquestes dues institucions les que determinen 
la inclusió dels assumptes en l’odre del dia de les ses-
sions plenàries.

Per tant, quan es produeix la comunicació de la com-
provació i recompte de les signatures, la Mesa del Par-
lament accepta a tràmit la iniciativa i en dóna la seva 
publicitat al Butlletí Oficial del Parlament, la titularitat 
de la mateixa passa a ser de la Cambra. Des d’aquell 
moment, la Comissió Promotora perd el seu control i 
per tant, és el president o presidenta juntament amb la 
Junta de Portaveus qui decideixen la conveniència o 
no de debatre la iniciativa en el ple. És a dir, els promo-
tors de la iniciativa queden a l’expectativa dels criteris 
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d’oportunitat dels òrgans de govern parlamentaris, a 
diferència del que pot succeir en les proposicions de 
llei, ja que tal i com determina l’article 27 del Regla-
ment del Parlament, la Junta de Portaveus està cons-
tituïda pel portaveu de cada grup parlamentari i són 
aquests que, en virtut de l’article 72 de la mateixa nor-
ma fixen l’ordre del dia del ple. Per tant, és el propi 
portaveu del grup qui pot donar trasllat al president 
o presidenta i a la resta de la Junta, de la necessitat o 
interès del col·lectiu que representa, sobre la inclusió 
d’un determinat assumpte a la següent sessió plenària, 
fet que no passa en el cas de la iniciativa legislativa po-
pular que es troba desproveïda de representació davant 
aquests òrgans decisoris.

Amb la present llei s’intenta donar un pas més enllà 
demostrant que la participació ciutadana és una peça 
clau en el funcionament del sistema democràtic i que 
el Parlament de Catalunya creu en aquest paper de-
cisiu que té el ciutadà, per això es proposa incloure 
la necessitat de fixar un termini de tres mesos per tal 
que les iniciatives legislatives, un cop hagin finit els 
tràmits parlamentaris pertinents, siguin incloses au-
tomàticament en l’odre del dia de la sessió plenària i 
d’aquesta manera no es deixi a l’arbitri dels òrgans de 
govern del Parlament la seva inclusió.

Aquesta llei consta d’un sol article, que modifica l’ar-
ticle 14 de la llei de la iniciativa legislativa popular, 
d’una disposició transitòria i una disposició final.

Proposició de llei de modificació de l’article 14  
de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa  
legislativa popular

Article únic

«Es modifica l’article 14 de la Llei 1/2006, de 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular, que queda 
redactat de la manera següent: 

Article 14. Tramitació de la proposició de llei

1. La tramitació parlamentària s’ha de fer d’acord amb 
el que estableixen els preceptes del Reglament del Par-
lament que regulen el procediment legislatiu, sens per-
judici de les especialitats que especifica aquesta llei.

2. El debat de totalitat i si s’escau, la votació de la ini-
ciativa legislativa popular s’ha de fer en el Ple del Par-
lament en el termini de tres mesos a comptar des del 
finiment del tràmit de presentació de les esmenes a la 
totalitat, que estableix l’article 104 del Reglament del 
Parlament.

3. La comissió parlamentària corresponent, una vega-
da tingut el debat de totalitat, si s’aprova de tramitar la 
iniciativa legislativa, pot escoltar les persones que re-
presenten la comissió promotora, en els termes que es-
tableix el Reglament del Parlament per a les comparei-

xences de les organitzacions i els grups socials, abans 
d’obrir el període de presentació d’esmenes a l’articulat.

4. La comissió promotora pot fer arribar a la Mesa del 
Parlament propostes o queixes relatives a la tramita-
ció de la iniciativa. La Mesa, una vegada escoltada la 
Junta de Portaveus, ha de respondre a la comissió en 
el termini de quinze dies a partir de la recepció de les 
dites propostes o queixes.»

Disposició transitòria

En el cas de les iniciatives legislatives populars, que 
estiguin en disposició de ser objecte d’un debat de to-
talitat en el Ple del Parlament, han de ser substancia-
des en el termini de tres mesos de l’endemà de l’entra-
da en vigor d’aquesta llei.

Disposició final

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

2. El 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.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’empresa Ga
llostra, de Pineda de Mar
Tram. 250-00118/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1626 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, diputat, Marc 
Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
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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 substanciada davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

En els últims mesos l’empresa tèxtil Gallostra S.A. 
de Pineda de Mar (Maresme), que dóna feina a unes 
125 persones, la majoria amb molts anys d’antiguitat a 
l’empresa i en alguns casos, famílies senceres, ha tin-
gut un seguit de problemes econòmics que l’han portat 
a la presentació d’un procediment de concurs de credi-
tors, mercantil, i a un Expedient de Regulació d’Ocu-
pació (ERO) en què inicialment l’empresa va dir que 
seria de suspensió temporal de treball i de reducció de 
plantilla, però que lamentablement s’ha portat a una 
proposta de tancament total de l’activitat.

L’actuació de la propietat i la direcció de Gallostra 
S.A., en l’últim període, ha estat molt irregular i perju-
dicial tant pels interessos econòmics de l’empresa com 
pels drets laborals dels treballadors i treballadores. 
Així d’una part, consta que l’empresa continua rebent 
comandes de feina que ha desatès o descuidat i, d’al-
tra part, s’han produït irregularitats en la presentació 
de l’ERO que han estat causa de que els treballadors i 
treballadores portin més de quatre mesos sense cobrar 
els seus sous, i malgrat això han continuat treballant 
amb l’esperança de salvar l’empresa i els seus llocs de 
treball, almenys per una part del personal.

Els treballadors i treballadores de Gallostra S.A. 
comptem amb la solidaritat de tot el poble de Pineda 
de Mar, del seu Ajuntament i de les forces polítiques 
presents al municipi, doncs tothom és conscient que 
es tracta d’una empresa que era viable i que ha fet una 
contribució notable al teixit industrial de la localitat i 
del Maresme.

Existeix una gran capacitat de feina i una gran prepa-
ració laboral del persona actual que no s’ha de perdre.

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) Realitzar les accions inspectores, tant de caire eco-
nòmicofiscal com laborals, per determinar les possibles 
responsabilitats per l’actuació de la direcció de l’empre-
sa Gallostra S.A. de Pineda de Mar (Maresme), en les 
situacions que han portat a dita empresa a fer proposta 
de tancament i a la resolució de tots els contractes de 
treball, en l’ERO presentat, així com pel fet de que els 
treballadors hagin estat quatre mesos sense cobrar.

2) Realitzat totes les gestions necessàries per impulsar 
un pla de viabilitat de la producció tèxtil especialit-

zada que venia realitzant l’empresa Gallostra S.A. de 
Pineda de Mar, en especial col·laborar amb aquelles 
empreses que vulguin adquirir la totalitat o part de la 
unitat productiva, en el marc del concurs de creditors 
que es segueix davant el Jutjat mercantil núm. 4 de 
Barcelona.

3) Impulsar les actuacions de reciclatge, formació 
professional i plans d’ocupació que siguin necessaris 
per facilitar l’accés a nova ocupació dels treballadors 
i treballadores de l’empresa Gallostra S.A. de Pineda 
de Mar, que no puguin continuar en la mateixa unitat 
productiva.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Salvador Milà Solsona, Marc Vidal Pou, 
diputats, GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre els ajuts per al 
pagament de les quotes dels préstecs per a 
l’adquisició d’habitatges protegits
Tram. 250-00119/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, 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 Par-
lament, presenten la proposta de resolució Per donar 
solució a la eliminació pel govern de l’Estat de la sub-
sidiació de préstecs als adquirents d’habitatges prote-
gits per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El RD 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es re-
gulava el Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 2009-
2012, establia, entre els ajuts al compradors d’HPO en 
Règim Especial o General, les subsidiacions A les quo-
tes del préstec convingut. La subsidiació consistia en 
l’abonament d’una quantia d’entre 80 i 155 euros/any 
per cada 10.000 euros de préstec convingut, la qual co-
sa suposa una rebaixa en la quota, en l’exemple d’una 
de 100.000 euros, d’entre 800 i 1.550 euros/any). La du-
rada de l’ajut era de cinc anys per aquelles unitats fa-
miliars amb ingressos inferiors a 4,21 vegades l’IRSC, 
renovables altres cinc si les famílies continuaven com-
plint els requisits.
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Posteriorment, el RD 1713/210 de 17 de desembre, va 
suposar una modificació significativa del contingut 
del Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 2009-2012, 
introduint diverses modificacions, entre elles la pos-
sibilitat d’ampliar cinc anys més la subsidiació dels 
préstecs convinguts, i així aquesta subsidiació podia 
arribar fins als 15 anys.

Aquest era el marc referencial fins l’entrada en vigor 
del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per ga-
rantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la com-
petitivitat, que en el seu article 35 suprimeix els ajuts 
a la subsidiació de préstecs, establint que «A partir de 
la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley quedan 
suprimidas las ayudas de subsidiación de préstamos 
contenidas en el RD 2066/2008. Asi mismo no se reco-
nocerán aquellas solicitudes que estén en tramitación 
y que no hayan sido objeto de concesión por parte de 
la Comunidad Autónoma»

El contingut d’aquest precepte hauria de considerar-se 
referit únicament a nous reconeixements de dret als 
ajuts, no alterant la situació dels ja reconeguts. Tan-
mateix, els criteris interpretatius aplicats des de la 
Subdirección General de Política y Ajudas a la Vi-
vienda el Ministerio de Fomento suposen que no es 
reconegui el dret a renovar les subsidiacions ja reco-
negudes als compradors a l’empara de l’art. 43.3 del 
RD 2066/2008, ni els corresponents a renovacions de 
préstecs concedides a l’empara de Plans anteriors.

La denegació en la subsidiació de préstecs atorgats per 
Plans anteriors està suposant un encariment inassu-
mible de les quotes de les famílies que contaven amb 
aquest ajut i els ingressos de les quals no han millorat. 
Resulta inacceptable que siguin decisions administra-
tives les que incrementin el risc de pèrdua d’habitatge 
de les persones. Tot això al marge de la inseguretat 
jurídica que suposa desconèixer l’existència de drets 
adquirits per part de persones i famílies que tindran 
òbvies dificultats per defensar els seus drets i interes-
sos davant l’Administració.

A més cal tenir en compte que la Generalitat ha emès 
resolucions favorables a la pròrroga, per tant, la gent 
no té cap via administrativa per fer recurs, i els bancs 
apliquen directament la instrucció interna del ministe-
ri denegant la subrogació del préstec.

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) Exercir totes les accions polítiques, administratives i 
legals que siguin necessàries davant el Ministerio de Fo-
mento, per tal que no es deneguin les renovacions dels 
ajuts al pagament de les quotes hipotecàries per l’adqui-
sició d’habitatges de protecció oficial en règim general 

o especial, a ningú que reuneixi les condicions ja reco-
negudes en el RD 2066/2088 i en plans d’habitatge, dei-
xant sense efecte el l’improcedent criteri interpretatiu 
que està aplicant en relació a l’art. 35 RDL 20/2012.

2) Que, mentre no es produeixi la rectificació referida 
a l’anterior punt, la Generalitat assumeixi l’import que 
suposi la renovació dels drets a subsidiació d’aquelles 
persones i famílies que, complint els requisits econò-
mics, es troben afectades per l’improcedent interpreta-
ció del Ministerio de Fomento.

3) Que, en cas necessari, l’assumpció del pagament del 
les ajudes s’instrumenti mitjançant el reconeixement 
als afectats del dret a acollir-se als ajuts d’especial ur-
gència per a persones i famílies amb risc de pèrdua 
d’habitatge (Resolució TES/2932/2012, de 21 de de-
sembre), eliminant la limitació temporal que impedeix 
sol·licitar-los quan no hagin transcorregut dos anys des 
de l’última recepció de l’ajut.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Salvador Milà Solsona, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la criminalitza
ció de la lluita sindical a Andalusia
Tram. 250-00120/10

Presentació

grup Mixt

Reg. 1652 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Joaquim Arrufat i Ibàñez, portaveu adjunt del Grup 
Mixt (Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenta la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Preocupats per la resposta que està rebent, en aquests 
moments de duríssima crisi econòmica, la lluita sindi-
cal a Andalusia amb més de 500.000 euros en multes, 
amb 500 sindicalistes majoritàriament del Sindicato 
Andaluz de Trabajadores (SAT) amb processos judi-
cials penals, amb penes de presó que els hi demanen 
més de 50 anys, amb el risc afegit d’asfixiar econòmi-
cament una legítima organització de treballadors i tre-
balladores (eminentment jornalers)

Per aquests motius, el Grup Mixt (Candidatura d’Uni-
tat Popular - AE) presenta la següent: 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya resol instar al Govern a 
pronunciar-se i a adreçar-se a les autoritats espanyo-
les i de la Junta d’Andalusia, per demanar la supressió 
d’aquestes mesures repressives i contra la criminalit-
zació de la lluita sindical i de les seves organitzacions.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Joaquim Arrufat i Ibàñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt (CUP-AE)

Proposta de resolució sobre l’assassinat de 
tres activistes kurdes a París i sobre l’auto
determinació del poble kurd
Tram. 250-00121/10

Presentació
grup Mixt

Reg. 1653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Joaquim Arrufat i Ibàñez, portaveu adjunt del Grup 
Mixt (Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenta la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Tres activistes kurdes van ser assassinades el passat 10 
de gener a París. Les víctimes van ser Sakine Cansiz, 
una de les fundadores del PKK; Fidan Dogan, repre-
sentant del Congrés Nacional del Kurdistan, amb seu 
a Brussel·les; i l’activista Leyla Soylemez en el Centre 
d’Informació del Kurdistan a París. Atenent als greus 
fets que el passat mes de gener van acabar amb l’assas-
sinat a París de les activistes kurdes Sakine Casasiz, 
Fidan Dogan i Leyla Soylemez, 

Per aquests motius, el Grup Mixt (Candidatura d’Uni-
tat Popular - AE) presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya resol instar al govern per 
tal que s’adreci als governs francès i turc per mani-
festar-los la preocupació del Parlament davant aquests 
greus fets i els trameti la necessitat d’investigar i casti-
gar els responsables d’aquests crims.

2. El Parlament de Catalunya es manifesta pel dret a 
l’autodeterminació del poble kurd.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Joaquim Arrufat i Ibàñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt (CUP-AE)

Proposta de resolució sobre la intervenció 
militar francesa a Mali i sobre l’autodetermi
nació del poble tuareg
Tram. 250-00122/10

Presentació
grup Mixt

Reg. 1654 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Joaquim Arrufat i Ibàñez, portaveu adjunt del Grup 
Mixt (Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenta la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

1. La intervenció de l’exèrcit francès és sobre la ter-
ra dels tuaregs, que el Moviment de Defensa de l’Aza-
wad va proclamar independent l’any passat, després de 
dècades d’opressió per part de Bamako. La interven-
ció francesa pretén restaurar la «integritat territorial» 
de Mali i es fa conjuntament amb les tropes d’aquest 
país. Ja hi ha preocupants indicis de sangnants reven-
ges a mans de les tropes malianes contra la població 
tuareg. Si de legitimitat es parla –cosa difícil en una 
intervenció militar imperialista– caldria preguntar als 
oprimits, en aquest cas als tuareg i els altres pobles del 
nord de Mali.

2. Aquest poble amazig va ser dividit entre 5 països 
per la metròpoli francesa al procedir-se a la descolo-
nització. Azawad és avui el territori ocupat pel nord de 
de Mali, Níger i Burkina Faso, i el sud d’Algèria i Lí-
bia, països tots ells que han vingut negant el dret d’au-
todeterminació del poble tuareg i responent les seves 
revoltes –especialment a Níger i Mali– amb repressió 
sagnant.

3. En el cas de Mali, que es va independitzar en els 
anys 60, els tuaregs van protagonitzar les revoltes de 
1963, la de 1990 a 1995 que amb una repressió sagnant 
va portar als acords de pau amb el govern de Bamako 
de 1992 –complementats al 2006–. Allà s’incloïen re-
formes constitucionals per a instaurar una autonomia 
en els districtes de Tombuctú, Gao i Kidal, a més d’in-
tegrar als milicians en les forces armades regulars, in-
versions per compensar la progressiva pèrdua de la se-
va vida tradicional –ramadera i nòmada, colpejada per 
fronteres artificials que trencaven la seva Confedera-
ció, i sequeres al 73-74 i 84-85 que van quasi acabar 
amb els seus ramats imposant la fam i empenyent-los a 
l’exili–... Res d’això s’ha complert, i la revolta va repe-
tir-se al 2007-2009 es va estendre a Níger i hi van mo-
rir milers de tuaregs. Malgrat el nord de Mali és ric en 
platí, urani i petroli, als seus habitants els queda la mi-
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sèria i un turisme al voltant de Tombuctú, assetjat pels 
segrestos dels grups d’Al Qaeda, dels quals mai els va 
defensar l’exèrcit malià. Drets nacionals i sobre els 
propis recursos per a sortir de la misèria, son un tot.

4. Així va començar la revolta azawad el 17 de gener 
2012, després que els qui van tractar de negociar amb 
el govern al 2010 per que s’acomplissin els acords, fo-
ren detinguts i torturats. La revolta va ser encapçalada 
per l’MNLA (Moviment Nacional d’Alliberament de 
l’Azawad), de caire laics. Al març, setmanes de protes-
tes a tot el país per les condicions de vida, acaben amb 
un cop d’estat amb suport francès que, posa a Traoré al 
capdavant d’un govern interí compromès amb l’exèr-
cit, per a reactivar i prendre la iniciativa en la recupe-
ració dels terrenys guanyats pels tuaregs. Però aquests 
intensifiquen la lluita i proclamen l’Estat Independent 
de l’Azawad, que aviat va trobar-se amb la presència 
de grups islamistes radicals, com Ansar Dine –i altres 
directament lligats a Al Qaeda– que han estat nefastos 
per a la població local i van acabar desplaçant-los del 
poder.

5. Però no seran els antics colonitzadors ni l’estat malià 
opressor els que portin els seus drets als tuareg. L’Aza-
wad és ric, entre d’altres coses, en urani, i les mines 
del Nord de Níger són explotades per la companyia es-
tatal francesa Areva, el gegant nuclear que extreu 1/3 
de l’urani necessari per a les 58 centrals nuclears fran-
ceses –de les que depèn el 80% de l’energia del país– 
del territori tuareg del Níger. També sembla hi ha re-
serves a la zona de Gao a Mali. Així doncs, França va 
ser un dels primers interessats en que no s’avancés en 
una autonomia primer, però menys després amb la in-
dependència, d’un cantó pels seus interessos directes, 
però sobretot pel perill d’extensió als altres països amb 
territoris tuareg. Els diferents governs afectats - espe-
cialment l’algerià–, els van donar tot el suport.

Els efectes de la intervenció no s’han fet esperar. La 
situació alimentària de la població, ja precària, s’ha 
deteriorat significativament: l’especulació ha fet pujar 
més del 30% els preus dels aliments bàsics, que per 
a una majoria ja eren inassequibles. La gent ha fugit 
al desert amb els pocs ramats que els quedaven, i els 
que no han marxat estan patint una sagnant revenja, 
acompanyada dels saqueigs de les cases buides dels 
comerciants tuaregs i àrabs, per part de l’exèrcit ma-
lià. L’aïllament de les zones rurals, ja amb elevats ín-
dex de desnutrició, fa impossible l’arribada d’ajuda de 
cap tipus.

6. L’estat espanyol ha donat suport logístic a la inva-
sió francesa –com la UE que també l’ha garantit i els 
EUA que estudien la col·laboració amb drones, tots 
darrera la resolució de l’ONU avalant la intervenció-: 
un hèrcules per traslladar les forces de la missió de 
la Comunitat Econòmica d’Estats d’Àfrica Occiden-
tal (CEDEAO), un vaixell-hospital i 50 instructors per 
l’exèrcit de Mali. Amb tot això, el govern espanyol es-
tà sent còmplice d’una invasió imperialista, il·legítima 

i que nega el dret a la autodeterminació del poble tua-
reg. Sembla que per això, que Morenés xifra en 3,8 mi-
lions d’euros, sí que hi ha diners.

Per aquests motius, el Grup Mixt (Candidatura d’Uni-
tat Popular - AE) presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament resol: 

– Pronunciar-se pel dret a l’autodeterminació del po-
ble tuareg

– Considerar il·legítima la intervenció militar francesa 
i posicionar-se contra el suport de la UE i l’ONU.

– Instar el Govern Espanyol a la retirada de tot tipus 
d’ajuda civil o militar a la invasió.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Joaquim Arrufat i Ibàñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt (CUP-AE)

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
taula per a la concertació en el sistema sa
nitari i l’impuls d’un pla per a garantir la qua
litat de l’assistència en els centres hospita
laris
Tram. 250-00123/10

Presentació

grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1668 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Des de 2011 el sistema sanitari català ve patint tot un 
seguit de retallades que han suposat la reducció de 
llits dels centres sanitaris, el tancament de quiròfans, 
d’unitats de cures intensives, la reducció dels horaris 
d’urgències dels centres d’atenció primària. Així com 
la pèrdua de llocs de treball i l’empitjorament de les 
condicions de treball de la sanitat.

Les retallades es van iniciar amb el Pla de mesures ur-
gents per a la sostenibilitat del sistema sanitari de 2011 
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i han tingut continuïtat al llarg de 2012, especialment 
a l’estiu.

Aquestes mesures han comportat la reducció de l’acti-
vitat dels centres sanitaris amb la corresponent pèrdua 
de la qualitat amb un increment de les llistes d’espera 
com mai s’havia produït, la saturació de feina i l’estrès 
del personal sanitari que ha provocat una greu situ-
ació de desmoralització i la pèrdua de l’accessibilitat 
als centres sanitaris per part de mols ciutadans i ciu-
tadanes.

Aquestes mesures s’han pres sense diàleg ni acord 
amb els sindicats, amb les patronals sanitàries, amb 
els ajuntaments, amb les entitats veïnals o amb els pro-
fessionals. I han provocat una gran preocupació i mal-
estar entre la ciutadania i el rebuig dels treballadors i 
les treballadores de la salut que s’ha traduït en multi-
tud de mobilitzacions.

És necessari millorar l’eficiència en la gestió del siste-
ma sanitari i més, encara, en temps de crisi. És possi-
ble racionalitzar l’assistència sanitària, per guanyar en 
eficiència, evitant duplicitats i fent un ús més eficient 
dels recursos, i fer-ho sense afectar la qualitat, l’equi-
tat i l’accessibilitat.

Però per racionalitzar l’assistència sanitària amb efi-
càcia i sense costos socials és imprescindible la com-
plicitat de tots els agents implicats en la gestió de la 
sanitat i, especialment, de tots els i les professionals 
que coneixen de primera mà la situació de la sanitat i 
els marges de millora i eficiència que pot haver-hi i, a 
més, són els responsables directes de fer-les efectives.

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. Iniciar un procés de diàleg creant una Taula per la 
concertació en el sistema sanitari, formada per repre-
sentants dels sindicats, dels professionals, de les per-
sones usuàries, de les entitats veïnals i dels ajunta-
ments per consensuar les mesures de racionalització 
de l’assistència sanitària contingudes en un Pla per 
l’accessibilitat, l’equitat, la qualitat i la racionalització 
de l’assistència sanitària.

2. Impulsar un Pla per garantir la qualitat de l’assis-
tència en els centres hospitalaris, greument afectada 
per l’aplicació del Pla de mesures urgents per a la sos-
tenibilitat del sistema sanitari de 2011. El Pla inclou-
rà la reobertura de llits, unitats de cures intensives i 
quiròfans, que puguin romandre tancats, així com la 
recuperació dels llocs de treball necessaris pel normal 
funcionament dels centres al llarg de tot l’any i cobrir 
les baixes de personal (malaltia, vacances, materni-
tat o jubilació). Aquest Pla afectarà tant els centres de 

l’ICS com els diferents centres proveïdors de serveis 
assistencials. El Pla també preveurà la recuperació del 
transport sanitari eliminat.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, pota-
veu adjunt; Josep Vendrell Gardeñes, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a la transparència en la despe
sa i els resultats dels proveïdors del sistema 
sanitari
Tram. 250-00124/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1669 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El sistema sanitari català es caracteritza per la seva 
complexitat, pel gran nombre de proveïdors sanitaris, 
generalment de caràcter públic, de diferent tipologia 
jurídica que es relacionen a traves de concerts i conve-
nis amb el Servei Català de la Salut.

Un dels elements fonamentals per garantir un bon fun-
cionament del sistema és la transparència i el control 
democràtic. És necessari que la ciutadania pugui co-
nèixer, sense cap ombra de dubte, la destinació dels 
recursos públics en la despesa pública sanitària i els 
resultats que obtenen els diferents centres sanitaris.

En els darrers temps estan apareixent diferents in-
formacions en els mitjans de comunicació sobre pre-
sumptes irregularitats i casos de corrupció que reque-
reixen ser esclarits, que han afectat diferents consorcis 
o fundacions sanitàries.

El model d’administració oberta, utilitzant les possibi-
litats que ofereix internet, és un element bàsic pel bon 
govern, per facilitat la participació ciutadana, evitar 
les pràctiques irregulars i prestigiar els serveis públics.

És fonamental desenvolupar les accions necessàries 
per donar la màxima transparència a les administra-
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cions públiques en general i al sistema sanitari en par-
ticular. Els darrers anys s’han produït avenços com la 
creació de la Central de Resultats, que ha publicat tres 
informes, el darrer el desembre de 2011 o l’Observa-
tori del Sistema de Salut de Catalunya en el marc de 
l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut.

Però encara queda molt a fer, tant en el camp de la re-
gulació de les fórmules consorcials, per garantir que 
els comptes dels consorcis estiguin dipositats en un re-
gistre públic; com en el camp estrictament sanitari, per 
donar a conèixer l’aportació econòmica que fa el Go-
vern de la Generalitat als diferents ens i els resultats 
sanitaris de cada centre. Hi ha molta opacitat sobre els 
comptes dels consorcis sanitaris i les relacions entre 
els proveïdors sanitaris de diverses formes jurídiques i 
el CatSalut no tenen la transparència adequada.

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 impulsar un Pla per la Transparència en la 
despesa i els resultats en salut que inclogui, en tot cas, 
les següents mesures: 

1. Fer públiques, a través de la pàgina web del Depar-
tament de Salut, els convenis i concerts del Servei Ca-
talà de la Salut amb els diferents proveïdors del sistema 
els darrers cinc anys. Es desglossarà la següent infor-
mació: identificació dels proveïdors (denominació de 
la entitat i de les entitats que en són titulars), quantitat 
econòmica que anualment la Generalitat aporta a ca-
da proveïdor, detallant-la pels serveis que s’han prestat 
en cada un dels seu centres i qualsevol altra quanti-
tat transferida per qualsevol motiu (subvenció, conveni 
específic, etc). Així com fer públics els convenis, que 
representin compromisos financers de durada superior 
a l’any, no inclosos en els concerts ordinaris.

2. Impulsar les modificacions normatives necessàries 
per a la creació d’un registre públic en el qual sigui 
obligatori que els consorcis i fundacions i altres enti-
tats del sector públic sanitari dipositin la informació 
sobre els seus balanços econòmics, comptes auditats i 
memòries econòmiques.

3. Garantir, amb els canvis normatius necessaris, que 
totes les empreses públiques, consorcis, fundacions 
o qualsevol ens amb participació de la Generalitat de 
Catalunya, facin públics en la seva web corporativa les 
remuneracions del seu personal directiu de forma in-
dividualitzada, i, en el seu cas, els informes de compa-
tibilitat. Així com tots els contractes de serveis vigents 
amb els imports i la persona física o jurídica contra-
ctada.

4. Garantir que els noms dels proveïdors sanitaris ana-
litzats en els Informes de la Central de Resultats si-
guin públics.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Josep Vendrell Gardeñes, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’adjudicació 
dels concursos per a contractar els serveis 
socials i d’atenció a les persones

Tram. 250-00125/10

Presentació

grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2036 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu, José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, 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 de Benestar, Família i 
Immigració.

Exposició de motius

La Taula d’Entitats del Tercer Sector social acaba 
de publicar una declaració alertant que l’eficàcia de 
l’atenció a les persones està en risc per males pràcti-
ques de les administracions en la contractació públi-
ca, que signifiquen un retrocés de deu o quinze anys 
en les polítiques socials i posen en perill l’assoliment 
dels objectius de millors continua, qualitat de servei i 
eficiència social.

D’entre les males pràctiques administratives en desta-
quen:

– Els canvis en l’aplicació dels barems de les puntuaci-
ons tècnica i administrativa dels projectes.

– Els canvis en la consideració dels projectes tècnics.

– Els canvis en la consideració de les propostes teme-
ràries, desproporcionades o anormals.

– Els canvis en els requisits de contractació de profes-
sionals.

– La discriminació de les entitats del tercer sector 
social a causa d ela valoració de les ofertes abans de 
l’IVA.
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– L’incompliment en els terminis de pagament dels 
contractes establerts en la legislació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a prendre totes les mesures necessàries per tal 
de fer possible que totes les Administracions púbiques 
catalanes, a l’hora de dur a terme concursos de serveis 
socials i d’atenció a les persones, i tenint en compte els 
criteris rectors bàsics detallats a continuació: 

1. Valorar l’eficiència dels serveis i de totes les varia-
bles tècniques, considerant la importància cabdal del 
projecte tècnic per desenvolupar les característiques 
del servei, considerant el valor afegit per la contribu-
ció i creativitat dels licitadors, i evitant que esdevingui 
una mera proposta de millores fixades per la mateixa 
Administració.

2. Buscar un major i millor equilibri entre la valoració 
econòmica i la tècnica, evitant que els concursos esde-
vinguin a la pràctica subhastes. Això implicaria consi-
derar el preu només a igualtat de puntuació amb altres 
criteris i, en tot cas, que el preu suposi com a màxim el 
10% de la puntuació total.

3. Treballar amb rigor en la consideració de les millo-
res tècniques, descartant valorar com a tals aquelles 
propostes que suposen directament un estalvi econò-
mic per a l’Administració, com per exemple la presta-
ció d’hores de servei gratuïtes o la renúncia a l’actua-
lització de preus per l’IPC.

4. Garantir que els preus de sortida respecten les ràtios 
que estableix la normativa vigent, la contractació dels 
perfils professionals necessaris per l’atenció als col–
lectius destinataris i, evidentment, les condicions labo-
rals que marquen els convenis col–lectius d’aplicació 
en cada cas.

5. Establir una clàusula que deixi fora del procediment 
aquelles entitats o empreses que no obtinguin una pun-
tuació tècnica igual o superior a la meitat dels punts.

6. Valorar les ofertes amb l’IVA inclòs.

7. Establir límits a les rebaixes de les ofertes, de ma-
nera que siguin objectius i viables i que garanteixin 
que el servei es podrà prestar en les millors condicions 
d’eficiència i qualitat, especialment quan la proposta 
econòmica signifiqui més d’un 30% de la puntuació 
total.

8. Establir obligacions i un calendari de pagaments 
d’acord amb la legislació, així com compensacions 
corresponents en cas d’incompliment.

Establir mecanismes de control i seguiment post-ad-
judicació per vetllar que l’entitat o empresa adjudica-

tària compleixi les condicions de gestió i de qualitat 
del servei.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

Jordi Cañas Pérez José M. Espejo-Saavedra Conesa
Portaveu del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre el tancament 
de la residència de Pacs del Penedès
Tram. 250-00126/10

Presentació

grup Parlamentari Socialista

Reg. 2042 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració.

Exposició de motius

La xarxa de residències de la gent gran comptava fins 
fa unes setmanes amb una residència a Pacs del Pene-
dès amb una capacitat per a 117 places en diferents rè-
gims administratius. L’empresa gestora de la residèn-
cia ha tingut diferents problemes econòmics que amb 
l’agreujament de les dificultats en la gestió ha portat al 
tancament de la residència amb les dificultats i greus 
perjudicis per les persones que estaven ingressades i 
també per al conjunt de professionals que desenvolu-
paven la seva feina en la residència.

L’ICASS ha anunciat als familiars de persones que 
ocupen places concertades que es procedirà al trasllat 
dels avis i àvies a diferents residències de a Tarragona 
i Vilanova.

Tot i les grans dificultats amb les que s’han trobat, els 
64 treballadors i treballadores de la residència de Pacs, 
han fet tots els esforços perquè les persones usuàries 
estiguessin ateses. També cal tenir present que els i 
les treballadores tenen pendent de cobrar salaris des 
del mes de febrer de l’any passat i ara perdran la seva 
feina.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 
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1. Garantir els drets de les persones usuàries dels ser-
veis de la Residència de Pacs en tot el procés de reubi-
cació en altres residències.

2. Fer les gestions oportunes per assegurar que la tota-
litat de places concertades de residència de gent gran 
i resta de serveis de la residència tancada es continuïn 
oferint entre Vilafranca i la comarca de l’Alt Penedès.

3. Fer seguiment i oferir assessorament i ajut als treba-
lladors i treballadores que perden el seu lloc de treball 
per tal que no quedin afectats els seus drets.

4. Informar al Consell Comarcal i aquest Parlament 
de les actuacions fetes per l’ICASS per tal d’aclarir les 
responsabilitats i accions empreses pels diferents ac-
tors en el tancament i posterior garantia de places con-
certades al territori.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Eva Granados Ga-
liano, Joan Ignasi Elena i Garcia, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la instal·lació de 
pantalles acústiques a la carretera C32 al 
pas pel Masnou
Tram. 250-00127/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 2043 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La proximitat a l’Autopista C-32 i l’elevada intensitat 
de trànsit que aquesta suporta porten a que el soroll i 
la contaminació generats per aquest trànsit pertorbin 
greument les condicions de vida de moltes de les per-
sones dels barris afectats del Masnou, de manera molt 
especial de les que viuen als edificis contigus a l’auto-
pista, i singularment de l’alumnat, professorat i demés 
personal de l’Escola Rosa Sensat, en les dependències 
posteriors de la qual és pràcticament impossible qual-
sevol activitat docent.

Els mateixos estudis elaborats per la Generalitat per 
sotmetre a informació pública el projecte de Ronda del 
Maresme inclouen dades de controls acústics que de-

mostren que en els edificis propers a l’autopista es pa-
teixen uns nivells de soroll, mesurats en decibels, molt 
superiors als autoritzats legalment.

Davant d’aquesta constatació, l’anterior alcalde es va 
adreçar a la concessionària ACESA reclamant l’adop-
ció urgent de mesures de protecció acústica dels edi-
ficis confrontants amb l’autopista. La resposta de la 
concessionària deixava a mans del Govern de la Gene-
ralitat l’exigència efectiva d’aquestes mesures.

La salut de les persones que viuen al costat de l’au-
topista, i especialment dels nens i nenes que passen 
bona part del dia a les dependències de l’Escola Rosa 
Sensat, mereixen una resposta àgil i efectiva, especial-
ment després de què els mateixos estudis de la Gene-
ralitat hagin acreditat que suporten una contaminació 
molt superior a la tolerada legalment.

I més si tenim en compte que les mesures a adoptar 
(pantalles acústiques, complementades amb una pan-
talla vegetal que capturi part dels gasos generats pel 
trànsit) són senzilles i no especialment costoses.

I encara més, si tenim en compte que els peatges 
d’aquesta autopista generen de bon tros els recursos 
necessaris per finançar aquestes actuacions i que és 
obligació de la concessionària adoptar les mesures 
pertinents per prevenir o pal·liar els seus efectes con-
taminants.

A més, si per a l’adopció efectiva d’aquestes mesu-
res calgués aportar-hi recursos públics, la Generali-
tat compta amb recursos pactats amb el Ministeri de 
Foment l’any 2010, amb la finalitat d’invertir-los en la 
millora de la mobilitat de la comarca del Maresme, i 
segurament es podria justificar fàcilment que una molt 
petita part d’aquests recursos es destinés a la finalitat 
assenyalada.

Al mes d’octubre del 2011, el Ple de l’Ajuntament del 
Masnou va aprovar una moció per tal d’exigir a la con-
cessionària i al Govern de la Generalitat la resolució 
d’aquesta problemàtica de contaminació acústica que 
afecta a la zona nord del Masnou.

Al mes de març de l’any passat, el Parlament va apro-
var aquesta mateixa proposta de resolució, que no va 
arribar a tenir el compliment pertinent i, per tant, la si-
tuació al Masnou segueix igual, amb afectacions acús-
tiques i mediambientals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a: 

1. Exigir a la concessionària ACESA la instal·lació ur-
gent de pantalles acústiques a la C-32 al seu pas pel 
Masnou, per protegir de l’impacte acústic de l’auto-
pista especialment a l’Escola Rosa Sensat i als altres 
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edificis dels barris afectats del Masnou, més propers 
a aquesta via.

2. Adoptar les mesures necessàries per exigir a la con-
cessionària ACESA el plantat de la vegetació més efi-
caç per capturar gasos emanats del trànsit i protegir de 
la contaminació de l’autopista especialment a l’Escola 
Rosa Sensat i als altres edificis del Masnou Alt més 
propers a la C-32.

3. Garantir la realització urgent d’aquestes obres en el 
termini màxim de tres mesos.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament al 
Consell Comarcal del Garraf dels imports 
pendents en concepte de beques de menja
dor i transport escolar col·lectiu
Tram. 250-00128/10

Presentació

grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

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 Comissió d’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

A finals del mes de gener de 2013 la Generalitat no 
havia abonat al Consell Comarca del Garraf les quan-
titats previstes per fer front als serveis de beques-men-
jador i de transport escolar que gestiona el Consell Co-
marcal.

Durant el curs 2012-2013, les beques menjador afec-
ten a 814 ajuts a nens i nenes, i pel que fa al transport 
escolar col·lectiu, dona servei a 557 alumnes distribu-
ïts en 21 rutes. La despesa d’aquests serveis pendent 
de pagament a finals del mes de gener del 2013 era de 
683.939’92 euros.

La descripció d’implicats/des inclou també 35 escoles, 
9 empreses d’alimentació, 5 empreses de transport,  
7 AMPÁs i 9 direccions de centres escolars.

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 efectiu de forma immediata el pagament al Con-
sell Comarcal del Garraf de la totalitat de les quanti-
tats pendents de pagament per part de la Generalitat 
en concepte de beques-menjador i transport escolar 
col·lectiu.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Jaume Bosch Mestres, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la reducció del 
preu del peatge de l’autopista C32
Tram. 250-00129/10

Presentació

grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2104 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, diputat, Jaume 
Bosch Mestres, diputat 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 de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Consell Comarcal del Garraf va endegar una cam-
panya anomenada «Garraf peatge just» per denunciar 
l’elevat cost del peatge de l’autopista C-32, que és una 
via de comunicació de vital importància per a la co-
marca. El Consell Comarcal denuncia el desequilibri 
en relació a la mitjana del que es paga de peatges a 
Catalunya i sol·licita una reunió amb el Govern de la 
Generalitat.

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: 
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A mantenir negociacions amb el Consell Comarcal del 
Garraf per tal d’arribar a un acord que permeti la revi-
sió i una reducció dràstica del preu del peatge de l’au-
topista C-32.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Salvador Milà Solsona, Jaume Bosch 
Mestres, diputat, GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el Quart Cinturó 
i la mobilitat al Vallès
Tram. 250-00130/10

Presentació
grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 

de Catalunya, grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra 

Unida i Alternativa, grup Mixt

Reg. 2123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Dolors Ca-
mats Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa d’Esquer-
res), 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 de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Ministerio de Fomento ha vingut tramitant, en di-
verses etapes, el projecte denominat «Cierre de la 
autovia orbital de Barcelona» conegut també com a 
Quart Cinturó. Una part molt important d’aquesta 
tramitació va ser l’emissió del corresponent Informe 
d’impacte ambiental, per tal com la Ley 6/2010, de 24 
de marzo, de modificación del texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyec-
tos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, 
de 11 de enero, estableix en el seus articles 6 i 7 de 
quins terminis disposen les diferents parts interessa-
des en els expedients d’avaluació ambiental de plans i 
programes i els informes d’impacte ambiental d’infra-
estructures, per realitzar els diversos tràmits i emetre 
els corresponents informes.

Des de fa vint anys moltes entitats cíviques, socials, 
ecologistes, sindicals i polítiques, així com nombro-
sos Ajuntaments han vingut denunciant, en el marc de 
La Campanya Contra el Quart Cinturó que aquesta via 
formava part d’un model de territori i d’infraestructu-

res caduc, que no dona resposta als reptes de la mobi-
litat i de la societat del segle xxi, que haurien de prio-
ritzar de manera rotunda el transport públic, la millora 
de la xarxa viària existent i les infraestructures ferro-
viàries per tal de superar el dèficit històric de xarxa 
respecte d’altres països europeus i per garantir la mo-
bilitat sostenible en el conjunt del territori.

Cal expressar el reconeixement públic a l’ADENC que, 
en representació de la Campanya Contra el Quart Cin-
turó, va trametre al Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente la petició de caducitat del 
referit expedient, entenent que qualsevol altra resolu-
ció suposaria una clara conculcació del dret ambien-
tal, a quina petició a la que es varen sumar els plens 
municipals de l’Ametlla del Vallès, Caldes de Mont-
bui, les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Saba-
dell i Terrassa. Així mateix, diversos partits polítics 
ICV-EUiA, ERC, CUP han participat activament en 
les reivindicacions i han presentat diverses iniciatives 
parlamentàries tant al Parlament de Catalunya com al 
Congrés dels Diputats.

Finalment, el 17 de desembre de 2012 la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural va emetre una resolució declarant acabat el 
procediment i acordant l’arxiu de l’expedient d’avalua-
ció ambiental del projecte «Cierre de la Autovia Orbi-
tal de Barcelona».

Aquesta resolució té una gran transcendència: implica 
posar a zero el comptador en la tramitació del proce-
diment ambiental del Quart Cinturó per tal de garantir 
els objectius de màxim respecte als valors ambientals 
del territori.

Ara és un bon moment per recordar que en el Pla Ter-
ritorial Parcial de la Regió metropolitana de Barcelona 
s’inclouen diverses propostes de traçat del quart cin-
turó, una de les quals era la del Ministerio de fomento 
que ara ha quedat sense efecte, en tant que en el ma-
teix PTPRMB es preveu que caldrà fer estudis pos-
teriors per determinar una solució a la millora de co-
municacions en aquest àmbit, que incorpori també les 
previsions de transport públic i especialment el ferro-
viari entre les dues comarques del Vallès.

D’altra banda, un eventual interès per tramitar nova-
ment el projecte del Quart Cinturó o Autovia Orbital 
no tindria sentit des de la visió centralitzadora del Mi-
nisteri. Cal recordar que, conforme al vigent Estatut 
d’autonomia de Catalunya, article 140,5, correspon a 
la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva 
sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de 
Catalunya, i també la participació en la gestió de la 
xarxa de l’Estat a Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix la normativa estatal. Aquesta competència inclou 
en tot cas l’ordenació, la planificació i la gestió inte-
grada de la xarxa viària de Catalunya i la connectivitat 
dels elements que integren la xarxa viària de Catalu-
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nya entre ells o amb altres infraestructures del trans-
port o altres xarxes.

En aquest sentit, la Campanya Contra el Quart Cin-
turó ha reclamat reiteradament el canvi de titularitat 
del Quart Cinturó a favor del Govern de la Generalitat 
juntament amb el volum de recursos econòmics que 
l’administració central de l’Estat tingui previstos per 
aquesta inversió i, davant de l’arxiu de l’expedient, és 
obvi que aquesta hauria de deixar de ser considerada 
una infraestructura d’interès general de l’Estat i qual-
sevol decisió sobre la seva oportunitat, utilitat o traçat 
s’hauria de prendre des del territori i amb el màxim 
consens del poble català.

La tramitació del nou Plan de Infraestructuras, Trans-
porte y Vivienda per part del Ministerio de Fomento 
és una oportunitat immillorable per desprogramar el 
Quart Cinturó i el vell concepte de model de mobilitat 
i desenvolupament que representa.

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) Fer les gestions oportunes davant del Ministerio de 
Fomento per a la desprogramació definitiva del pro-
jecte «Cierre de la autovia orbital de Barcelona» tram 
entre Terrassa i la Roca del Vallès, conegut també com 
a Quart Cinturó, en el marc de la tramitació del nou 
Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda., tot 
reservant els recursos públics estatals que s’hi pensava 
invertir, ara o en exercicis futurs, per ser traspassats 
a la Generalitat de Catalunya, per tal que s’invertei-
xin en les propostes de millora de les infraestructures 
i plans de mobilitat basats en el transport públic i els 
mitjans no motoritzats que s’aprovin per les dues co-
marques del Vallès.

2) Excloure el referit traçat del projecte «Cierre de la 
autovia orbital de Barcelona» tram entre Terrassa i la 
Roca del Vallès, de les reserves i afectacions contin-
gues en el vigent Pla Territorial Parcial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona.

3) Fer les gestions oportunes davant el Ministerio de 
Foment per incorporar al Plan de Infraestructures, 
Transporte y Vivienda, les actuacions corresponents a 
l’adaptació per al trànsit de viatgers i la construcció 
dels nous trams de les dues comarques del Vallès del 
projecte Línia Orbital ferroviària.

4) Realitzar un nou estudi de mobilitat de viatgers i 
mercaderies, d’acord amb les bases i principis de la 
Llei 9/2003, per millorar la comunicació entre els 
nuclis urbans i d’activitat econòmica de les dues co-
marques del Vallès, que es basi en propostes més 
sostenibles de transport públic ferroviari, tramviari i 
transport públic interurbà per carretera i en l’aprofita-

ment i millora de les vies interurbanes ja existents, i 
fer-ho amb participació de les administracions locals 
i representants de la societat civil i entitats ecologistes 
del territori.

5) Fer les gestions oportunes davant el Ministerio de 
Fomento per a que executi les obres ja compromeses 
en els Pressupostos de l’Estat per la finalització del 
tram executat en el seu pas per Viladecavalls

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Do-
lors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; David Fer-
nàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Proposta de resolució sobre la sinistralitat 
de la carretera C58 a Vacarisses

Tram. 250-00131/10

Presentació

grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 2128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

«La Carretera C-58 al seu pas pel terme municipal de 
Vacarisses, és un dels punts crítics pel que fa a acci-
dentalitat, vial com reflecteixen les dades que recull el 
Servei Català de Trànsit. En els darrers anys el nombre 
d’accidents, de ferits i morts ha anat incrementant de 
manera significativa convertint alguns punts quilomè-
trics en veritables punts negres. Segons l’anuari esta-
dístic de 2009 del Servei Català de Trànsit es van pro-
duir 49 accidents amb 80 ferits i 1 mort, xifra que ha 
incrementat els anys 2010 i 2011 segons les diverses 
informacions de les quals es disposa.

Aquesta preocupació ha esdevingut un clam a la po-
blació de Vacarisses, obligada a utilitzar aquesta via 
com a gairebé única carretera de sortida del municipi, 
en aquest sentit el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en 
data 23 de desembre de 2010, va aprovar per unanimi-
tat una moció on se sol·licitava un seguit d’actuacions a 
la Direcció General de Carreteres de les quals no es té 
coneixement que se n’hagi dut a terme cap.
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En l’anterior legislatura, en concret el 29 de febrer de 
2012, aquesta Comissió ja va aprovar una proposta de 
resolució –per unanimitat– on s’instava al Govern a 
la realització d’un seguit d’actuacions, algunes de les 
quals s’han dut a terme però d’altres encara segueixen 
pendents, tot i que la mortalitat de la via no ha dismi-
nuït, és per aquest motiu que tornem a insistir en la ur-
gència d’aquestes mesures, i en sol·licitem de noves ja 
que algunes de les aprovades en aquella ocasió s’han 
demostrat insuficients per aconseguir l’objectiu que es 
persegueix.

Cal recordar que aquesta carretera és utilitzada com 
a via alternativa a l’autopista de peatge C-16 entre 
Barcelona i Manresa, i conjuntament amb la carrete-
ra C-55 que transcorre pel Bages (també alternativa 
a la C-16), són carreteres que presenten molts punts 
negres, per la qual cosa caldria estudiar mecanismes 
permetessin desviar el trànsit cap aquesta via de peat-
ge en millors condicions.

Per aquests motius el grup parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent 

Proposta de resolució

Primer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya que dugui a terme aquelles mesures necessàries a 
la carretera C-58 al seu pas per Vacarisses per tal de 
reduir l’índex de sinistralitat.

Segon. Impulsar d’una manera immediata el millora-
ment de la seguretat viària de la carretera C-58, amb 
les mesures següents: 

a) Separació dels dos sentits de circulació mitjançant 
barreres separadores dels dos sentits de circulació en 
aquells trams on tècnicament sigui possible

b) Millorament de la senyalització vertical per a se-
nyalitzar de forma més intensiva les circumstàncies de 
perillositat de la via

Tercer. Aplicar durant el primer semestre de 2013, les 
millores que s’han de realitzar d’acord amb l’estudi 
que el Departament de Territori i Sostenibilitat havia 
de dur a terme l’any 2012.

Quart. Estudiar la possibilitat d’aplicar mesures de bo-
nificació al peatge de l’autopista C-16 per als residents 
a les comarques limítrofs amb la infraestructura, i així 
disminuir el trànsit a la C-58 i C-55

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la legislació que regula la presència de 
banderes en edificis oficials
Tram. 250-00132/10

Presentació
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2130 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Sergio San-
tamaría Santigosa, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Inte-
rior.

Exposició de motius

Des de fa algunes setmanes la senyera estelada oneja 
en l’edifici del Parc de Bombers de la Generalitat de 
Catalunya a la ciutat de Girona, contravenint l’article 
4rt de la Llei 39/1981, de 28 d’octubre, per la qual es 
regula l’ús de la bandera d’Espanya i el d’altres bande-
res i ensenyes.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a adoptar les mesures 
conduents al compliment de la legislació reguladora 
de l’ús de les banderes en edificis oficials i a ordenar 
que siguin retirades de forma immediata les senyeres 
estelades o altres símbols no oficials del Parc de Bom-
bers de la ciutat de Girona i de qualsevol altre edifici 
de la Generalitat arreu de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Sergio Santamaría Santigosa
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de la seguretat viària a les car
reteres C141 i C63 entre Salt i Amer
Tram. 250-00133/10

Presentació
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2134 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio Santa-
maría Santigosa, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 6 d’abril de 2011, va debatre i aprovar la 
Proposta de resolució sobre el projecte de les carre-
teres C-141 i C-63 entre els municipis de Salt i Amer, 
coneguda pels usuaris com «la carretera de vergonya», 
presentada per aquest Grup Parlamentari.

En aquella ocasió el Parlament de Catalunya va instar 
al Govern de la Generalitat a impulsar el millorament 
de les vies indicades, amb l’objectiu que fos una obra 
de construcció prioritària i que les obres s’iniciessin el 
primer semestre de l’any 2012.

Aquella resolució tenia el seu antecedent en l’estudi 
informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del condicio-
nament i de la variant de la C-63 entre Amer i Anglès 
i de la N-141 entre Anglès i Salt que el Govern va sot-
metre a informació pública l’any 2006. Malgrat que 
l’estudi va ser informat favorablement per la majori de 
municipis afectats, l’Ajuntament de Sant Gregori va 
mostrar la seva oposició a la part del traçat que passa-
va pel seu terme municipal, atès que afectava l’entorn 
del riu Ter i la riera de Llémena.

L’ocurrència d’un accident mortal el 23 de juliol del 
2009 va donar lloc a la creació de la plataforma ciuta-
dana «Carretera de la Vergonya» i a l’aprovació a cor-
reu cuita de l’estudi per part del Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques l’1 d’octubre d’aquell 
mateix any.

Ha passat més de tres anys i les obres no s’han iniciat, 
de manera que la perillositat d’aquell tram de carretera 
ha seguit cobrant-se el seu tribut en vides humanes la 
més recent de les quals, la jove de 18 anys Judit Esco-
bar, en un accident ocorregut el proppassat 11 de gener 
d’enguany.

Com a única resposta a la gravetat de la situació, el 
Conseller de Territori i Sostenibilitat es va reunir pocs 

dies després amb alcaldes dels municipis afectats pel 
traçat de la via per reiterar que existia un projecte, sen-
se concretar si havien estat resolts els problemes plan-
tejats en la fase d’exposició pública ni quan es duria a 
terme.

Tot això malgrat la necessitat peremptòria de les obres 
de millora de la via.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar, amb el caràcter de la màxima urgèn-
cia, les obres de millora de la seguretat viaria de les 
carreteres C-141 i C-63, entre els municipis de Salt i 
Amer, per tal de minimitzar els riscos per als usuaris 
d’aquell tram de via pública de la seva titularitat.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Sergio Santamaría Santigosa
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut escola a Palausolità i Plega
mans
Tram. 250-00134/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 2201 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, 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 d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola Can Periquet de Palau-solità i Plegamans va 
iniciar la seva activitat educativa el curs 2008-2009. 
La creació de l’escola es va deure a l’increment nota-
ble d’alumnat en el municipi, i a la necessitat d’ubicar 
alumnat que no podia ser ubicat en altres escoles pre-
existents.

Per decisió del Departament d’Educació, l’escola va 
començar la seva activitat docent en una estructura 
física de mòduls prefabricats, amb el compromís que 
aviat disposaria d’una estructura física més adequada 
i definitiva.
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Les obres per a la instal·lació provisional es van pro-
duir amb rapidesa i es varen acabar poc abans de l’ini-
ci del primer curs de funcionament. L’estructura física 
provisional no disposava de serveis (menjador, acolli-
da, extraescolars, i altres), i aquestes carències es va-
ren afrontar amb una extraordinària implicació de les 
famílies, que varen aportar la seva col·laboració perso-
nal, i la seva col·laboració econòmica.

Durant els cursos següents, l’escola va acollir alum-
nat, d’acord amb les indicacions del Departament, i 
d’acord amb les necessitats de cada curs.

L’evolució de l’estructura de l’escola ha passat per di-
ferents moments, d’acord amb el volum i característi-
ques de l’alumnat assignat, fins arribar a un punt àlgid 
de desconcert. El setembre del 2011, el responsable 
dels serveis territorials del Departament comunica a 
l’AMPA i a l’Ajuntament que no es construirà cap nou 
edifici i que cal pensar el futur de l’escola, en termes 
de fusió amb una altra escola o d’extinció. En una reu-
nió de treball, demana a les parts implicades propostes 
possibles en aquest sentit o alternatives.

El canvi d’opinió del Departament ha portat a una si-
tuació insostenible per l’alumnat, el professorat i les 
famílies. L’abandó de l’escola ha comportat diferents 
iniciatives mobilitzadores, un escrit al Síndic de Greu-
ges, i la voluntat ferma dels pares i mares implicats en 
solucionar els problemes d’escolarització d’una mane-
ra estable i sòlida.

A la situació de conflicte que ha comportat el canvi 
d’opinió del Departament es suma ara la seva intenció 
de no permetre la matriculació de nou alumnat de P3 
pel proper curs 2012-2013.

Les diferents necessitats educatives en el municipi 
de Palau-solità i Plegamans requereixen una mesura 
enèrgica que garanteixi una oferta actualitzada en els 
tres estadis educatius, de l’escola bressol, l’educació 
primària i l’educació secundària. Cada un d’aquests 
estadis planteja una problemàtica pròpia que es veuria 
resolta si es produís una solució de conjunt. Aquesta 
solució de conjunt és la construcció d’un institut esco-
la, que integri les diferents ofertes educatives de ca-
da un dels estadis educatius. L’Ajuntament i els pares i 
mares implicats de Palau-solità i Plegamans conside-
ren que un institut escola agregat ha de permetre al-
hora compatibilitzar la solució de les necessitats amb 
les exigències d’ajustar la despesa educativa. Aquesta 
proposta compta també amb el suport dels analistes 
educatius.

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: 

a) Impulsar el funcionament d’un institut escola al mu-
nicipi de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occiden-
tal), que ofereixi educació infantil, educació primària 
i educació secundària a la població del municipi i que 
sigui el resultat de la fusió de l’Escola Can Periquet 
amb altres ofertes educatives especialitzades del mu-
nicipi, en la línia d’agregar-les en un sol centre edu-
catiu.

b) Preveure la dotació pressupostària necessària per a 
la construcció del nou institut escola, en un emplaça-
ment habilitat per l’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans, perquè pugui estar disponible a l’inici del curs 
2013-2014.

c) Preveure les mesures necessàries de transició per a 
una correcta oferta educativa en l’actual escola de Can 
Periquet, de Palau-solità i Plegamans, i altres centres 
afectats.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta; Rocío Martínez-Sampe-
re Rodrigo, diputada, del GP SOC

Proposta de resolució sobre el programa de 
teleassistència i el Pla concertat de pres
tacions bàsiques de serveis socials per a 
l’atenció primària
Tram. 250-00135/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 2202 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la comissió.

Exposició de motius

A dia d’avui una quarta part de la població catalana 
es troba vivint sota el llindar de la pobresa, un de ca-
da quatre infants no fan un àpat diari en les condici-
ons mínimes necessàries i hi ha gairebé 885.100 per-
sones aturades a Catalunya (segons l’EPA). Si a això hi 
afegim l’esgotament de les ajudes de protecció social 
com la prestació per atur o la Renda Mínima d’Inser-
ció, el risc d’exclusió social és cada cop més elevat. Hi 
ha més pobres i aquests ho són més que abans i difí-
cilment poden cobrir les necessitats bàsiques, és a dir, 
alimentació i sostre. Però tot i això, el govern del PP 
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segueix desmantellant l’Estat del Benestar i retallant 
en polítiques d’atenció a les persones mentre el govern 
de CiU es centra en el debat sobre la independència i la 
invasió competencial –qui té el poder de què– oblidant 
que el prioritari i el necessari i urgent és defensar els 
drets de la ciutadania i garantir el seu benestar.

El Pla concertat, creat pels socialistes el 1988, és un 
programa que va suposar el desenvolupament actiu de 
prestacions bàsiques de serveis socials basat en el co-
finançament per part de l’Estat i corporacions locals 
d’aquells projectes amb l’objectiu de proporcionar a la 
ciutadania serveis socials que cobreixin les seves ne-
cessitats bàsiques i consolidar una àmplia xarxa de 
serveis socials municipals per desenvolupar les pres-
tacions de serveis socials d’atenció primària, entre les 
que es trobaven l’ajuda a domicili i la teleassistència, 
previstes a la Llei de Dependència (Llei 39/2006).

Després que s’hagi retallat el fons del Pla Concertat en 
un 65% respecte el pressupost del Govern Socialista 
del 2011 (en el que es destinaven 12.293.386,92 euros 
a Catalunya) i en un 40% respecte el 2012 (destinant 
sols 3.896.106,49 euros), el passat 30 de gener la Mi-
nistra Ana Mato no va desmentir les darreres noticies 
sobre que el Govern deixarà de finançar el Pla, elimi-
nant també dels Pressupostos Generals de l’Estat per 
2013 el programa de Teleassistència en un moment en 
què les peticions d’ajuda per emergència social s’han 
incrementat un 200%, i posant així en greu perill la 
xarxa més bàsica de protecció cap aquestes persones. 
D’altra banda, a Catalunya, el govern de CiU ho mira 
sense recordar que en aquesta matèria té competènci-
es exclusives i obligatòries i per tant, té l’obligació de 
garantir i atendre a la ciutadania desatesa per la dreta 
espanyola.

Des del Grup Parlamentari Socialista considerem ne-
cessari un compromís ferm del Govern de la Genera-
litat per tal de garantir la sostenibilitat econòmica del 
sistema i arreglar la situació dramàtica a la que ens 
poden abocar les retallades realitzades pel ministeri 
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Es-
panya. El Partit dels Socialistes de Catalunya creu que 
és de màxima necessitat que la Generalitat defensi els 
interessos dels catalans i catalanes a qui més està col-
pejant la crisi i garanteixi els recursos dels contrac-
tes programa amb els ajuntaments, mantingui les pres-
tacions socials bàsiques i asseguri els drets socials i 
l’exercici de la igualtat d’oportunitats de tots els cata-
lans i catalanes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament mostra el rebuig a les retallades realitza-
des pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igual-
tat del Govern d’Espanya ja que les administracions 
locals no poden continuar assumint un increment en 

la prestació de serveis socials, sense que aquest vagi 
acompanyat de finançament.

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a: 

1. exigir al Govern de l’Estat que mantingui la corres-
ponent aportació pressupostària vers el Programa de 
Teleassistència i el Pla Concertat, atès que aquest és 
fonamental per poder desenvolupar una xarxa de Ser-
veis Socials d’atenció primària.

2. Garantir el mateix import que l’any 2010 pel con-
tracte programa amb per fer front a les necessitats dels 
serveis socials bàsics.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la potenciació 
dels estudis d’enginyeria agronòmica a la 
Universitat de Lleida
Tram. 250-00136/10

Presentació
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, 
María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, 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 davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de 
la Universitat de Lleida és el principal campus agro-
alimentari i forestal de Catalunya i un dels principals 
d’Espanya. Es va crear el 1972 amb els estudis d’Engi-
nyeria Tècnica Agrícola.

El seu creixement i ampliació ha estat constant i actu-
alment s’hi desenvolupen estudis i recerca de qualitat 
contrastable en tots els àmbits agrícoles: producció ve-
getal, forestal i ramadera, ciència i tecnologia dels ali-
ments i biotecnologia. En total al voltant de 200 pro-
fessors i investigadors hi imparteixen 26 titulacions a 
uns .1700 estudiants.

Fins ara, els estudis superiors d’enginyeria Agronòmi-
ca només es podien realitzar a Lleida, havent-hi a Bar-
celona un grau mig agrícola, ara adaptat a la norma-
tiva Bolonya. Recentment, el Govern ha aprovat dotar 
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els estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya 
d’un Màster que permetrà que a Barcelona pugui as-
solir-se la titulació superior d’Enginyeria Agrònoma.

El model universitari català està basat en universitats 
amb un nivell d’especificitat que focalitza la seva aten-
ció en àrees de coneixement concretes fet que els hi 
atorga un elevat grau d’excel·lència.

L’aprovació per part del Govern de la Generalitat per a 
la realització d’un Màster en Enginyeria Agronòmica 
per part de la UPC redueix el pes que té actualment 
l’ETSEA com a referent en l’àmbit agrònom.

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

Proposta de resolució

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

1. Potenciar l’especificitat de la Universitat de Lleida 
en quan als estudis i àrees de coneixement relatives a 
l’enginyeria agronòmica.

2. Valorar la conveniència i viabilitat d’oferir a Cata-
lunya una doble oferta del màster d’enginyeria agro-
nòmica.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, María José García Cue-
vas, diputades, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la implantació i 
l’emplaçament dels estudis de veterinària a 
la Universitat de Lleida
Tram. 250-00137/10

Presentació
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, 
María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, 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 davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La Universitat de Lleida, mitjançant L’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Agrària, que ha complert fa poc 

el seu 40è aniversari, disposa d’un dels centres univer-
sitària més especialitzats de l’Estat on s’imparteix en 
l’actualitat els graus de Biotecnologia, Ciència i Salut 
Animal, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enginye-
ria Agrària i Alimentària i Enginyeria Forestal. La se-
va tasca ha estat al llarg del temps decisiva, amb l’ob-
jectiu de potenciar els ensenyaments agroalimentaris a 
les terres de Lleida. Es clar, que el sector agrònom hi 
predomina dins de l’activitat econòmica, i que per tant 
l’agricultura té un pes específic important en aquest 
territori.

En aquesta línia d’impulsar tot el referent al món agra-
ri a Lleida, és de vital importància el compliment de 
l’acord que es va signar entre la Universitat de Lleida, 
la Universitat Autònoma de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya en data 21 de Gener de 2008, que per-
metia als titulats de Ciència i Salut animal per la UdL 
poder accedir a la doble titulació en veterinària rea-
litzant dos cursos a la UAB. De la mateixa manera, 
caldria dotar a les terres de Lleida d’una facultat de 
Veterinària per traslladar a la universitat la importàn-
cia del sector ramader i animal en aquestes comarques 
de Catalunya.

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

Proposta de resolució

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

1. Donar compliment a l’acord signat el 21 de gener  
de 2008 relatiu al conveni per a la implantació de la 
doble titulació de Veterinària entre la Universitat de 
Lleida (UdL) i la Universitat Autònoma de Barcelona.

2. Ubicar a Lleida una Facultat de Veterinària pròpia 
que permeti realitzar els estudis a la pròpia província.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, María José García Cue-
vas, diputades, del PPC



18 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 27

3.10.65. TRAMITACIONS EN CURS 45

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 mo
dificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 270-00002/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 1619 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 154 del Regla-
ment del Parlament, presenta la proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés de Diputats la proposició 
de llei per la qual es modifica la Llei d’enjudiciament 
criminal. 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 de la iniciativa

Necessitat de la iniciativa

La manca de segona instància respecte sentències dic-
tades pels tribunals competents en primera instància 
només tenia sentit des d’una concepció molt antiqua-
da, i absolutament desacreditada actualment, de què 
els veredictes del jurat no podien ser impugnats. I no-
més podia ser rellevant en un context que mai no va 
ser una realitat a l’Estat espanyol: l’extensió del jurat a 
tots els processos penals. De fet, ningú dubta actual-
ment que aquesta extensió ja no es produirà mai.

Tornant a la segona instància, en la situació actual, les 
sentències amb condemnes inferiors a cinc anys de 
privació de llibertat gaudeixen d’una segona instàn-
cia. I en canvi, les sentències dictades en els casos més 
greus (delictes de pena superior a cinc anys de priva-
ció de llibertat), no posseeixen aquest dret a la segona 
instància, tret dels pocs casos en què la sentència ha 
estat dictada per un tribunal del jurat. Amb la qual co-
sa resulta que els condemnats per delictes menys greus 
tenen més garanties de defensa que els declarats cul-
pables de delictes més greus.

Competència. Vinculació de l’acció legislativa

L’article 87.2 de la Constitució estableix que les as-
semblees de les comunitats autònomes poden trametre 
a la Mesa del Congrés una proposició de llei, i d’acord 
amb l’article 61.b) de l’EAC, correspon al Parlament 
de Catalunya elaborar proposicions de llei per a pre-
sentar-les a la Mesa del Congrés dels Diputats, i el Ple 
del Parlament, conformement amb l’EAC, pot acordar 
de presentar una proposició de llei a la Mesa del Con-
grés dels Diputats (Art. 154.1 del Reglament del Par-
lament).

Projecte de Proposició de llei per la qual  
es modifica la Llei d’enjudiciament criminal

Exposició de motius

El sistema processal penal espanyol, quant als delictes 
més greus, fa molt de temps que pateix d’una greu man-
cança: la inexistència d’una segona instància perquè 
puguin ser revisades les sentències dictades pels tribu-
nals que van ser competents a la primera instància.

En aquest sentit, en la situació actual, les sentències 
amb condemnes inferiors a cinc anys de privació de 
llibertat gaudeixen d’una segona instància. I en canvi, 
les sentències dictades en els casos més greus (delictes 
de pena superior a cinc anys de privació de llibertat), 
no posseeixen aquest dret a la segona instància, tret 
dels pocs casos en què la sentència ha estat dictada per 
un tribunal del jurat, amb la qual cosa resulta que els 
condemnats per delictes menys greus tenen més ga-
ranties de defensa que els declarats culpables de delic-
tes més greus.

El panorama, per tant, és incongruent i inexplicable 
en l’actualitat. No té cap sentit que en els casos menys 
greus hi hagi un recurs d’apel·lació que obri la segona 
instància, i en canvi aquesta segona instància no exis-
teixi en els casos més greus. I alhora és encara més 
incomprensible que hi hagi, al marge de tot l’anterior, 
un petit grup de delictes que sí que tenen aquesta apel-
lació perquè han estat coneguts per un jurat.

Això comporta, pel que fa als delictes, l’existència 
d’un règim de recursos complexíssim i il·lògic en el 
qual les sentències per delictes menys greus són recur-
ribles en apel·lació; les sentències del tribunal del jurat 
són recurribles en apel·lació i en cassació. I en canvi la 
resta de sentències, que són quantitativament les més 
freqüents, només poden ser recorregudes en cassació, 
que només és un recurs extraordinari que no permet la 
revisió completa del cas, al contrari del que sí que és 
possible a través d’un recurs d’apel·lació.

L’Estat espanyol té, tanmateix, una sèrie de compro-
misos internacionals que l’obliguen a disposar d’a-
quest recurs d’apel·lació. En primer lloc, l’article 2.1 
del Protocol 7è al Conveni Europeu de Drets Humans, 
amb un títol prou expressiu dret a un doble grau de ju-

Fascicle segon
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risdicció preveu el dret a què: «la declaració de culpa-
bilitat o la condemna siguin examinades per un tri-
bunal superior». I per la seva banda, l’article 14.5 del 
Pacte internacional de drets civils i polítics de les Na-
cions Unides (Nova York 16.12.1966) disposa que: «to-
ta persona declarada culpable d’un delicte tindrà dret 
a que la decisió condemnatòria i la pena imposada si-
guin sotmeses a un tribunal superior».

Malgrat l’evidència d’aquestes normes, l’existència 
d’aquests compromisos internacionals indiscutibles va 
ser posada en qüestió en el passat per diversos opera-
dors jurídics, tot aprofitant les ambigüitats que sempre 
contenen els textos internacionals, i que són derivades 
del molt difícil consens polític i jurídic entre els múl-
tiples estats signataris d’aquests compromisos, que a 
més posseeixen sistemes jurídics de vegades prou di-
versos. En aquest sentit, aquesta part de la Doctrina i 
de la jurisprudència havia interpretat que l’Estat es-
panyol, tot i la mancança de la segona instància per 
als delictes més greus, complia les normes internacio-
nals, primer, perquè aquestes normes remetien al que 
digués el Dret de cada Estat al respecte. I segon, per-
què el recurs de cassació ja suposava, segons aquests 
autors, una revisió de la condemna.

Però res de tot això era escaient. En primer lloc, per-
què és inacceptable que una norma que preveu drets 
humans sigui interpretada de manera restrictiva, de 
manera contrària als titulars d’aquets drets, és a dir, 
els éssers humans. I més quan la raó de la restricció 
eren raons de caràcter pressupostari, car, lògicament, 
suposava un augment de la despesa pública perquè els 
tribunals poguessin assumir en condicions aquesta se-
gona instància. I en segon lloc, perquè el recurs de cas-
sació, com han reconegut unànimement tots els autors 
que l’han tractat monogràficament, no garanteix una 
revisió completa del cas, és a dir, un doble grau de ju-
risdicció com exigeixen les normes internacionals, si-
nó només una revisió parcial.

La raó d’això és que el recurs de cassació té un objecte 
massa específic, i està centrat només en el descobri-
ment de les errades que contingui la sentència recorre-
guda, però sempre que alhora hi hagi la infracció d’un 
precepte legal o constitucional. En canvi, el que es de-
sitja a través d’un «doble grau de jurisdicció», o d’una 
revisió de la condemna, no és només això, sinó que el 
tribunal superior, quan examini novament el cas, pu-
gui arribar a conclusions probatòries diferents de les 
exposades pel tribunal de primera instància, amb el 
nou examen del material que es trobi a les actuacions i 
fins i tot amb la pràctica de proves complementàries en 
casos excepcionals.

Res de tot això és possible en el marc d’un recurs de 
cassació. La sentència que, per exemple, declara culpa-
ble un innocent, si no conté cap vulneració legal o 
constitucional, només podria ser anul·lada amb enor-
mes dificultats a través d’un recurs de cassació, perquè 
aquest recurs no s’encarrega d’analitzar temes proba-

toris si no estan basats en una manca rellevant d’ac-
tivitat probatòria que vulnera el dret fonamental a la 
presumpció d’innocència (article 24.2 de la Constitu-
ció espanyola). I aquestes vulneracions, en puritat, són 
difícils de torbar en una sentència mínimament fona-
mentada. El recurs de cassació, però, mai podria ba-
sar-se en discrepàncies en la valoració de les proves si 
no va ser arbitrària la interpretació que en va fer l’òr-
gan de primera instància. La qual cosa, deixa al marge 
del recurs tota l’anàlisi de la credibilitat dels mitjans de 
prova, que són els aspectes que realment cal valorar en 
un segon grau de jurisdicció, i que constitueixen sens 
dubte la defensa principal d’un condemnat.

Aquesta visió de les coses no és nova. Tot i que el Tri-
bunal Constitucional havia declarat reiteradament que 
el «recurs de cassació» complia les normes internacio-
nals, i encara ho declara en l’actualitat (STC 60/2008, 
de 26 de maig, FJ 4; STC 296/2005, de 21 de novem-
bre, FJ 3), literalment havia dit també que: «es cierto 
que la regulación actual de la casación penal, [...] no 
está pensada para esta nueva función constitucional-
mente impuesta, pero hasta que no se aborde legisla-
tivamente una reforma más profunda, habrá de obte-
nerse directamente de la Constitución misma» (STC 
123/1986, de 22 d’octubre, FJ 2). De fet, quatre magis-
trats del Tribunal Constitucional havien signat fa més 
de vint anys un vot particular en aquest sentit (STC 
37/1988, de 3 de març). Magistrats del Tribunal Su-
prem com Enrique Ruiz Vadillo o Antonio González-
Cuéllar, o fins i tot el fiscal general de l’Estat Cándido 
Conde-Pumpido Tourón, havien declarat clarament la 
inhabilitat del recurs de cassació per complir els dic-
tats de les normes internacionals. Entre la Doctrina 
la mateixa conclusió era pràcticament unànime en els 
darrers anys. Tot i que especialment després que el 20 
de juliol de 2000, el Comitè de Drets Humans de Na-
cions Unides va declarar expressament que el règim de 
recursos espanyol, en la mesura indicada fins ara, vul-
nerava –i per tant vulnera perquè no ha canviat– l’arti-
cle 14.5 del Pacte internacional de drets civils i polítics 
de les Nacions Unides abans esmentat.

Després d’aquesta condemna internacional tan con-
tundent, els arguments conservacionistes del sistema 
de recursos van desaparèixer pràcticament, al marge 
de la jurisprudència del Tribunal Constitucional. Pro-
va d’això és que el mateix legislador per tal d’estendre 
la segona instància a tots els processos penals va re-
formar la Llei orgànica del poder judicial (Llei orgà-
nica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial). 
I d’aquesta manera va atribuir la competència per co-
nèixer d’aquestes apel·lacions als tribunals superiors de 
justícia (article 73.3.c LOPJ). I també va determinar 
que en els casos que el procés s’hagués dut a terme a 
la Sala del Penal de l’Audiència Nacional, coneixeria 
de la segona instància una nova «sala d’apel·lació» de 
l’Audiència Nacional que es va crear en aquella ocasió 
(article 64 LOPJ).
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Però aquesta reforma, que actualment és dret vigent, 
no està realment en vigor, i constitueix un exemple 
palès de les incongruències legislatives a les quals de 
vegades es veu sotmès l’ordenament jurídic. A fi que 
aquesta reforma de l’any 2003 fos efectiva, calia que 
es reformés la Llei d’enjudiciament criminal per deter-
minar el procediment d’aquest nou recurs d’apel·lació. 
És a dir, era necessari establir quins tràmits havia de 
seguir el recurs, perquè atès que les normes processals 
estan sotmeses al principi de legalitat (article 1 de la 
Llei d’enjudiciament civil), els tribunals no podien in-
ventar-se el procediment d’aquest recurs, ni tan sols, 
evidentment, utilitzar l’analogia, per òbvia que fos.

Des de llavors han passat més de sis anys, i hi ha hagut 
quatre reformes de la Llei d’enjudiciament criminal 
(una al 2004, dues al 2006 i una al 2009), sense que 
cap d’elles s’hagi encarregat de resoldre aquesta situa-
ció: una part de l’ordenament no està en vigor perquè 
ha quedat pendent sine die una reforma òbvia perquè 
pugui ser efectiva.

Aquesta situació pretén ser resolta amb aquesta pro-
posta. Es basa simplement en aplicar el procediment 
del recurs d’apel·lació del procediment abreujat en els 
processos per delictes de menys de cinc anys, este-
nent-lo als casos en què la pena ultrapassi aquest límit. 
S’ha preferit utilitzar aquest recurs ja existent, i no el 
procediment de l’apel·lació en el procés davant del tri-
bunal del jurat (articles 846.bis.a - 846.bis.f de la Llei 
d’enjudiciament criminal), per tal de no afavorir una 
dispersió procedimental incomprensible, atès que al-
guns preceptes d’aquesta regulació només tenen sen-
tit en el procés davant del tribunal de jurat. Malgrat 
tot, de cara al futur, caldria unificar el règim de totes 
aquestes apel·lacions, per tal que el Tribunal Superior 
de Justícia no hagi de resoldre dos recursos idèntics 
a través de dos procediments diferents. A més, és in-
comprensible que hi hagi dos procediments diferents 
per conèixer del mateix recurs. Tanmateix, mentre no 
arriba aquesta unificació procedimental –un xic més 
complexa–, és urgent instaurar l’apel·lació en tot el 
procés penal de la manera més senzilla, que és la que 
s’ha proposat.

La reforma proposada només requereix la modificació 
puntual de dos articles, el 790 i 792 de la Llei d’enju-
diciament criminal. Es tracta, d’una banda, només de 
reflectir el règim competencial que ja està regulat a la 
Llei orgànica del poder judicial, abans esmentat; i per 
l’altra se suprimeixen algunes referències massa con-
cretes als òrgans jurisdiccionals implicats per clarifi-
car i concretar aquest règim competencial.

D’aquesta manera, amb només la modificació de dos 
preceptes, la segona instància a l’àmbit penal podria 
ser novament una realitat a l’Estat espanyol, després 
de gairebé un segle i mig de vigència d’aquest règim 
actualment incomprensible d’única instància i cassa-
ció.

La reforma de l’article 790 de la LECRIM, es concen-
tra en el primer paràgraf de l’apartat 1 d’aquest article, 
atribuint la competència al Tribunal Superior de Jus-
tícia (TSJ) el coneixement d’aquest recurs d’apel·lació 
contra les sentències de l’Audiència Provincial, que és 
el competent per conèixer de les causes penals per de-
lictes amb pena superior a 5 anys. La resta del apar-
tat 1 del precepte esmentat es manté substancialment 
idèntic.

En l’apartat 2 de l’article 790 de la LECRIM, s’ade-
qua el redactat del primer paràgraf a la competència 
que s’atribueix al Tribunal Superior, mantenint-se en 
la resta substancialment igual. El mateix succeeix amb 
l’apartat 1 de l’article 792 de la LECRIM.

En l’apartat 4 de l’article 790 de la LECRIM, s’està re-
gulant totes les apel·lacions contra les sentències dicta-
des per Jutjats del Penal, competents per delictes amb 
penes fins a 5 anys i contra les dictades per les Audi-
ències Provincials, per delictes amb penes superiors a 
5 anys.

En l’apartat 6 de l’article 790 de la LECRIM, s’esmen-
ta un aspecte purament processal, respectes les actu-
acions que ha de realitzar el secretari judicial, un cop 
presentats els escrits d’al·legacions o preclòs el termini 
per fer-ho.

Respecte l’apartat 1 de l’article 792, novament deter-
mina un aspecte processal respecte els terminis per tal 
de dictar la sentència d’apel·lació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
de Diputats la proposició de llei per la qual es 
modifica la Llei d’enjudiciament criminal

Article únic. Modificació dels apartats 1, 2, 4, 
5 i 6 de l’article 790, de l’apartat 1 de l’article 
792 i de l’article 847 de la Llei d’enjudiciament 
criminal 

1. Els apartats 1, 2, 4, 5 i 6 de l’article 790 passen a te-
nir la redacció següent: 

«Article 790

1. Els òrgans jurisdiccionals que coneixeran de l’apel-
lació contra les sentències dictades en primera instàn-
cia són els següents: 

a) L’Audiència Provincial corresponent, respecte de la 
dictada pel jutjat penal.

b) El Tribunal Superior de Justícia si l’Audiència Pro-
vincial o la Sala Penal de l’Audiència Nacional revoca 
la sentència absolutòria dictada per el jutjat penal cor-
responent.



18 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 27

3.10.65. TRAMITACIONS EN CURS 48

c) La Sala Penal de l’Audiència Nacional, respecte de 
la dictada pel Jutjat central penal.

El recurs pot ser interposat per qualsevol de les parts, 
dins dels quinze dies següents al dia que se’ls hagi 
noti ficat la sentència. Durant aquest període les actua-
cions han de ser a l’oficina judicial a disposició de les 
parts, les quals en el termini dels tres dies següents a 
la notificació de la sentència poden sol·licitar una còpia 
dels suports en els quals s’hagin gravat les sessions, 
amb suspensió del termini per a la interposició del re-
curs. El còmput del termini s’ha de reprendre un cop 
lliurades les còpies sol·licitades.

La part que no hagi apel·lat en el termini assenyalat 
es pot adherir a l’apel·lació en el tràmit d’al·legacions 
previst a l’apartat 5, exercint les pretensions i al·legant 
els motius que convinguin al seu dret, que poden no 
coincidir amb els de l’apel·lació principal. En tot cas, 
aquest recurs queda supeditat al fet que l’apel·lant 
mantingui el seu.

Les altres parts poden impugnar l’adhesió, en el tras-
llat previst a l’apartat 6.

Exclusivament en el cas del recurs d’apel·lació adhesiu, 
la part quines pretensions acusatòries o absolutòries 
hagin estat estimades total o parcialment, podrà, per 
ratificar els pronunciaments de la sentència, interessar 
que el Tribunal d’Apel·lació determini nous fets o rao-
naments jurídics no recollits a la sentència d’instància.

2. L’escrit de formalització del recurs s’ha de pre-
sentar davant l’òrgan que hagi dictat la resolució que 
s’impugni, i s’hi han d’exposar, ordenadament, les al-
legacions sobre trencament de les normes i garanties 
processals, error en l’apreciació de les proves o infrac-
ció de normes de l’ordenament jurídic en les quals es 
basi la impugnació. El recurrent també ha de fixar un 
domicili per a notificacions al lloc on tingui la seu el 
tribunal que coneixerà de l’apel·lació.

En el cas de que el motiu d’apel·lació sigui error en 
l’apreciació de les proves, a fi de preservar els princi-
pis d’immediació i equitat en el procediment, el Tri-
bunal d’apel·lació examinarà la gravació complerta de 
l’audiència pública del judici celebrat en primera ins-
tància.

Si en el recurs es demana la declaració de nul·litat del 
judici per infracció de normes o garanties processals 
que causin la indefensió del recurrent, en termes tals 
que no pugui ser reparada en la segona instància, s’han 
d’esmentar les normes legals o constitucionals que es 
considerin infringides i s’han d’expressar les raons de 
la indefensió. Així mateix, s’ha d’acreditar que s’hagi 
demanat l’esmena de la falta o de la infracció en la pri-
mera instància, excepte en el cas que s’hagi comès en 
un moment en què ja sigui impossible la reclamació.

Si la sentència fos absolutòria i el recurs es basa en l’er-
ror en l’apreciació de la prova, la part recurrent hau-

rà de proposar fonamentadament la prova personal que 
consideri erròniament valorada.

La part recorreguda també podrà proposar fonamenta-
dament la prova que consideri necessària.

En qualsevol cas, quan la sentència fos absolutòria, el 
Tribunal haurà de citar a l’acusat i prendre-li declaració

4. Un cop rebut l’escrit de formalització, el jutjat o el 
tribunal que ha dictat la resolució que s’impugni, si 
compleix els requisits exigits, ha d’admetre el recurs. 
En cas que hi apreciï algun defecte esmenable, ha de 
concedir al recurrent un termini no superior a cinc di-
es perquè l’esmeni.

5. Un cop admès el recurs, el secretari judicial ha de 
traslladar l’escrit de formalització a les altres parts per 
un termini comú de deu dies. Dins d’aquest termini 
s’han de presentar els escrits d’al·legacions de les altres 
parts, en els quals es pot sol·licitar la pràctica de la pro-
va en els termes establerts a l’apartat 3, i en els quals 
s’ha de fixar un domicili per a notificacions.

Si s’han presentat escrits d’apel·lació adhesiva es do-
narà trasllat a la resta de parts per tal que formulin al-
legacions dins del termini de cinc dies.

6. Presentats els escrits d’al·legacions o preclòs el ter-
mini per fer-ho, el secretari, en els dos dies següents, 
els ha de traslladar a les altres parts i elevar al tribunal 
que coneixerà de l’apel·lació les actuacions originals 
amb tots els escrits presentats.»

2. L’apartat 1 de l’article 792 passa a tenir la redacció 
següent: 

«Article 792

1. La sentència d’apel·lació s’ha de dictar dins dels cinc 
dies següents a la vista oral, o dins dels deu dies se-
güents a la recepció de les actuacions pel tribunal, 
quan no hagi estat procedent celebrar-la.»

3. L’apartat 3 de l’article 847 passat a tenir la redacció 
següent: 

«Article 847

3. És procedent el recurs de cassació per infracció de 
llei i per trencament de forma contra les sentències 
dictades per la sala civil i penal dels tribunals superi-
ors de justícia en única o en segona instància»»

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili
tat dels diputats
Tram. 234-00001/10, 234-00002/10, 234-00003/10, 

234-00004/10, 234-00005/10, 234-00006/10 i 234-

00007/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats sobre la situació de compatibilitat o d’in-
compatibilitat dels cent trenta-cinc diputats del 
Parlament

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el dia 13 de febrer de 2013, presidida per Car-
men de Rivera i Pla, i amb l’assistència del secretari 
en funcions de la Comissió, Antoni Balasch i Parisi, i 
dels diputats Albert Donés i Antequera, del G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya; Celestino Corbacho 
i Chaves, del G. P. Socialista; Pere Calbó i Roca, del 
G. P. del Partit Popular de Catalunya; i David Com-
panyon i Costa, del G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa; ha estudiat les 
declaracions presentades pels cent trenta-cinc diputats 
del Parlament de Catalunya referents a les activitats 
professionals, laborals o empresarials que exerceixen 
i als càrrecs públics que ocupen. Una vegada examina-
da aquesta documentació, la Comissió ha acordat d’es-
tablir el dictamen següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades pels 
diputats relatives a les activitats professionals, laborals 
o empresarials que exerceixen i als càrrecs públics que 
ocupen, d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament i 
la legislació aplicable, la Comissió, en compliment del 
que disposa l’article 11.2 del Reglament, proposa al 
Ple la situació de compatibilitat dels diputats 

Alicia Alegret Martí, Matías Alonso Ruiz, Rosa Amo-
rós i Capdevila, Oriol Amorós i March, Josep Andreu 
Domingo, Pere Aragonès i Garcia, Inés Arrimadas 
García, Quim Arrufat Ibáñez, Antoni Balasch i Pari-
si, Ramona Barrufet i Santacana, Albert Batalla i Sis-
cart, Albert Batet i Canadell, David Bonvehí i Torras, 
Meritxell Borràs i Solé, Pere Bosch Cuenca, Cristina 
Bosch i Arcau, Jaume Bosch i Mestres, Pere Calbó i 
Roca, Gemma Calvet i Barot, Dolors Camats i Luis, 
Mireia Canals i Botines, Jordi Cañas Pérez, Montser-
rat Capdevila Tatché, Carlos Carrizosa Torres, Vio-
lant Cervera i Gòdia, Pedro Chumillas Zurilla, Josep 
Lluís Cleries i Gonzàlez, Jaume Collboni Cuadrado, 

David Companyon i Costa, Celestino Corbacho i Cha-
ves, Josep Cosconera Carabassa, Lluís M. Corominas 
i Díaz, José Antonio Coto Roquet, Xavier Crespo i 
Llobet, Núria de Gispert i Català, Carmen de Rivera 
i Pla, Xavier Dilmé i Vert, Albert Donés i Antequera, 
Joan Ignasi Elena Garcia, Ramon Espadaler i Parceri-
sas, José María Espejo-Saavedra Conesa, Ferran Fal-
có i Isern, Daniel Fernández González, David Fernàn-
dez i Ramos, Juli Fernandez Iruela, Antoni Fernández 
Teixidó, Anna Figueras i Ibàñez, Antoni Font Renom, 
M. Victòria Forns i Fernández, María José Garcia Cu-
evas, Eva García i Rodríguez, Marina Geli i Fàbrega, 
Germà Gordó i Aubarell, Eva Granados Galiano, Hor-
tènsia Grau Juan, Lluís Guinó i Subirós, Dionís Gui-
teras i Rubio, Joan Herrera Torres, Miquel Iceta i Llo-
rens, M. Mercè Jou i Torras, Oriol Junqueras i Vies, 
Marta Llorens i Garcia, Dolors López Aguilar, Rafael 
López i Rueda, Maurici Lucena i Betriu, Rafael Luna 
Vivas, Annabel Marcos i Vilar, Rocío Martínez-Sam-
pere Rodrigo, Artur Mas i Gavarró, Laura Massana 
Mas, Carina Mejías Sánchez, Joan Mena Arca, Salva-
dor Milà i Solsona, Juan Milián Querol, Josep Enric 
Millo i Rocher, Àlex Moga i Vidal, Begonya Montal-
ban i Vilas, M. Dolors Montserrat i Culleré, Pere Na-
varro i Morera, Joana Ortega i Alemany, Núria Parlon 
Gil, Ferran Pedret i Santos, Josep Maria Pelegrí i Ai-
xut, Carles Pellicer i Punyed, Eva Piquer i Vinent, Fe-
lip Puig i Godes, Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol 
Pujol i Ferrusola, Joan Recasens i Guinot, Lluís Mi-
quel Recoder i Miralles, Pere Regull i Riba, M. Glòria 
Renom i Vallbona, Manuel Reyes López, Marta Ribas 
Frías, Elena Ribera i Garijo, Montserrat Ribera i Puig, 
Georgina Rieradevall i Tarrés, Irene Rigau i Oliver, 
Albert Rivera Díaz, Jordi Roca Mas, Santi Rodríguez 
i Serra, Meritxell Roigé i Pedrola, Alícia Romero Lla-
no, Àngel Ros i Domingo, Montserrat Roura i Mas-
saneda, Marta Rovira i Vergés, Maria Dolors Rovi-
rola i Coromí, Josep Rull i Andreu, Xavier Sabaté i 
Ibarz, Sergi Sabrià i Benito, J. Lluís Salvadó i Tenesa, 
Fernando Sánchez Costa, Alícia Sánchez-Camacho i 
Pérez, Marc Sanglas i Alcantarilla, Sergio Santama-
ría Santigosa, Joan Maria Sardà i Padrell, Núria Segú 
Ferré, Maria Senserrich i Guitart, Jordi Solé i Ferran-
do, Anna Solé i Ramos, Anna Simó i Castelló, Jor-
di Terrades i Santacreu, Roger Torrent i Ramió, Jordi 
Turull i Negre, Teresa Vallverdú Albornà, Josep Ven-
drell Gardeñes, Núria Ventura Brusca, Alba Vergés i 
Bosch, Lorena Vicioso Adria, Marc Vidal i Pou, Sara 
Vilà Galan, Pere Vila i Fulcarà, Marta Vilalta i Torres, 
José Manuel Villegas Pére, i Marisa Xandri Pujol.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

El secretari en funcions La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Carmen de Rivera i Pla
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Economia, Fi
nances i Pressupost
Tram. 410-00002/10

Substitució de diputats
Reg. 2229 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió:

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Alta:

Maria Senserrich i Guitart

Baixa:

Àlex Moga i Vidal

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10

Substitució de diputats
Reg. 2230 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió:

Comissió d’Interior

Alta:

Maria Senserrich i Guitart

Baixa:

Albert Batet i Canadell

Així mateix el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix el Reglament del Par-
lament, proposa a la diputada Maria Senserrich i Guitart 
com a Vicepresidenta de la Mesa de la Comissió, ja que 
el diputat Pere Vila i Fulcarà presenta la renúncia al seu 
càrrec.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats
Tram. 410-00007/10

Substitució de diputats
Reg. 2233 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió:

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Alta:

Montserrat Roura i Massaneda

Baixa:

Albert Batet i Canadell

Així mateix el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix el Reglament del Par-
lament, proposa a la diputada Montserrat Roura i Mas-
saneda Secretària de la Mesa de la Comissió, ja que la 
diputada Mireia Canals i Botines presenta la renúncia al 
seu càrrec.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU



18 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 27

4.45.10. INFORMACIó 51

Composició de la Comissió de Benestar, Fa
mília i Immigració
Tram. 410-00009/10

Substitució de diputats

Reg. 2234 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió:

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Alta:

Montserrat Roura i Massaneda

Baixa:

Pere Vila i Fulcarà

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/10

Substitució de diputats

Reg. 2235 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió:

Comissió de Síndic de Greuges

Alta:

Montserrat Roura i Massaneda

Baixa:

Violant Cervera i Gòdia

Així mateix el Grup Parlamentari proposa a la dipu-
tada Montserrat Roura i Massaneda com a Secretària 
de la Mesa de la Comissió, ja que la diputada Violant 
Cervera i Gòdia presenta la renúncia al seu càrrec.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes
Tram. 412-00005/10

Substitució de diputats
Reg. 2231 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió:

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Alta:

Maria Senserrich i Guitart

Baixa:

Àlex Moga i Vidal

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit
jans Audiovisuals
Tram. 412-00006/10

Substitució de diputats
Reg. 2232 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
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canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió:

Comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals

Alta:

Maria Senserrich i Guitart

Baixa:

Àlex Moga i Vidal

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/10

Substitució de diputats
Reg. 2236 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 42 del Reglament del Parlament, comunica els 
canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades 
a les comissions parlamentàries: 

Comissió:

Comissió de Polítiques de Joventut

Alta:

Montserrat Roura i Massaneda

Baixa:

Pere Vila

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00004/10

Substitució de diputats
Reg. 2237 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 42 del Reglament del Parlament, comunica els 
canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades 
a les comissions parlamentàries: 

Comissió:

Comissió Específica de la Infància

Alta:

Montserrat Roura i Massaneda

Baixa:

Begonya Montalban i Vilas

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.10. COMPAREIXENCES

Compareixença del president de la Genera
litat davant el Parlament per a donar compte 
de les reunions per a la regeneració demo
cràtica tingudes amb els organismes de con
trol institucional
Tram. 350-00002/10

Anunci

Anunci: Conseller, del Departament de la Presidència 
(reg. 2436).
Coneixement: Mesa del Parlament, 12.02.2013.

A la Mesa del Parlament

Benvolguda presidenta,

Com bé saps, ahir va tenir lloc al Palau de la Generali-
tat, la reunió per a la regeneració democràtica, amb la 
participació dels màxims representants dels organis-
mes de control institucional.
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En aquesta primera sessió de treball s’han presentat 
nombroses propostes i idees, per part de tots els par-
ticipants, per tal de fer una valoració conjunta sobre 
l’acumulació de casos més o menys fonamentats d’ir-
regularitats o de pràctiques vinculades a la corrupció. 
Aquestes propostes seran estudiades i valorades de nou 
en una propera trobada que tindrà lloc el 22 de febrer.

Un cop s’hagi pogut fer l’anàlisi de la situació i traça-
des les principals línies de treball que ens han de dur a 
restablir de nou el clima de confiança entre la societat 
i les institucions, és voluntat del president de la Gene-
ralitat comparèixer davant el Parlament per compar-
tir amb els grups parlamentaris els resultats d’aquestes 
trobades.

Cordialment,

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre els objectius 
del seu departament
Tram. 354-00016/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 2 de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat, tinguda el 07.02.2013, DSPC-C 26.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya davant la Comis
sió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre la situació d’impagament dels 
ajuts a les entitats del tercer sector social i 
les conseqüències que se’n deriven
Tram. 356-00002/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 13.02.2013, DSPC-C 30.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Confederació Empresarial de 
l’Economia Social de Catalunya davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre la situació d’impaga
ment dels ajuts a les entitats del tercer sec
tor social i les conseqüències que se’n de
riven
Tram. 356-00003/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 13.02.2013, DSPC-C 30.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Re
cursos Assistencials davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè infor
mi sobre la situació d’impagament dels ajuts 
a les entitats del tercer sector social i les 
conseqüències que se’n deriven
Tram. 356-00004/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 13.02.2013, DSPC-C 30.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Unió de Petites i Mitjanes Re
sidències davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè informi sobre la 
situació d’impagament dels ajuts a les enti
tats del tercer sector social i les conseqüèn
cies que se’n deriven
Tram. 356-00005/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 13.02.2013, DSPC-C 30.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Direc
tors de Centres i Serveis d’Atenció a la De
pendència Gerontològica davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè in
formi sobre la situació d’impagament dels 
ajuts a les entitats del tercer sector social i 
les conseqüències que se’n deriven
Tram. 356-00006/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 13.02.2013, DSPC-C 30.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació d’Horitzó Europa davant la Co
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co
operació perquè informi sobre el Projecte 
d’iniciativa ciutadana europea per un pla de 
desenvolupament sostenible, recuperació 
econòmica i ocupació a Europa
Tram. 356-00015/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 1329).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 13.02.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una represen
tació de Medicus Mundi davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
perquè presenti l’informe del 2012 «La salut 
en la cooperació i l’ajuda humanitària»
Tram. 356-00018/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 2117).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 13.02.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb el conseller de la Presi
dència per a informar sobre els objectius i 
les actuacions del departament
Tram. 355-00001/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 08.02.2013, 
DSPC-C 28.

Sessió informativa de la Comissió de Ben
estar, Família i Immigració amb la consellera 
de Benestar Social i Família per a informar 
sobre els objectius i les actuacions del de
partament
Tram. 355-00005/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
07.02.2013, DSPC-C 27.
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Sessió informativa de la Comissió de Territo
ri i Sostenibilitat amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat sobre els objectius i les actu
acions del departament
Tram. 355-00008/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 07.02.2013, 
DSPC-C 26.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES  
I COMPAREIXENCES D’AUTORITATS,  
DE FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre la 
situació d’impagament dels ajuts a les enti
tats del tercer sector social i les conseqüèn
cies que se’n deriven
Tram. 357-00001/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració en la 
sessió núm. 3, tinguda el 13.02.2013, DSPC-C 30.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació Empresarial de l’Economia 
Social de Catalunya davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre la situació d’impagament dels ajuts a 
les entitats del tercer sector social i les con
seqüències que se’n deriven
Tram. 357-00002/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració en la 
sessió núm. 3, tinguda el 13.02.2013, DSPC-C 30.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació Catalana de Recursos Assistenci
als davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració per a informar sobre la situació 
d’impagament dels ajuts a les entitats del 
tercer sector social i les conseqüències que 
se’n deriven
Tram. 357-00003/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració en la 
sessió núm. 3, tinguda el 13.02.2013, DSPC-C 30.

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Petites i Mitjanes Residències da
vant la Comissió de Benestar, Família i Immi
gració per a informar sobre la situació d’im
pagament dels ajuts a les entitats del tercer 
sector social i les conseqüències que se’n 
deriven
Tram. 357-00004/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració en la 
sessió núm. 3, tinguda el 13.02.2013, DSPC-C 30.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació Catalana de Directors de Centres i 
Serveis d’Atenció a la Dependència Geronto
lògica davant la Comissió de Benestar, Fa
mília i Immigració per a informar sobre la si
tuació d’impagament dels ajuts a les entitats 
del tercer sector social i les conseqüències 
que se’n deriven
Tram. 357-00005/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració en la 
sessió núm. 3, tinguda el 13.02.2013, DSPC-C 30.
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT  
DE LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre la seguretat a Catalunya cor
responent al 2012
Tram. 334-00004/10

Presentació

Secretari del govern, del govern de la generalitat

Reg. 2105 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

d’Interior: Mesa del Parlament, 12.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«Aprovar l’informe anual 2012 sobre la seguretat a 
Catalunya, i trametre l’informe esmentat al Parlament 
de Catalunya.»

I perquè així consti, lliuro el present certificat a Barce-
lona, el cinc de febrer de dos mil tretze.

Barcelona, 5 de febrer de 2013

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Acord

del Govern pel qual s’aprova l’informe anual 
2012 sobre la seguretat a Catalunya.

La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema 
de seguretat pública de Catalunya, estableix que anu-
alment s’ha d’aprovar un informe sobre la seguretat a 
Catalunya que s’ha de presentar al Parlament.

Vist l’informe sobre la seguretat a Catalunya any 2012 
que fa referència a les dades de l’any 2011 i a dades 
d’opinió del primer trimestre de l’any 2011, el qual 
consolida una eina que permet conèixer l’estat de la se-
guretat al territori català i, alhora, constitueix un ele-
ment que permet apreciar tendències, analitzar dinà-
miques i elaborar polítiques públiques.

Vistos els articles 4.3.i) i 23 de la Llei 4/2003, de 7 
d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya.

Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, el Go-
vern

Acorda: 

– 1 Aprovar l’informe anual 2012 sobre la seguretat a 
Catalunya, que s’adjunta en annex.

– 2 Trametre l’informe esmentat al Parlament de Ca-
talunya.

Barcelona, 5 de febrer de 2013

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL  
CONSTITUCIONAL

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, finance
res i administratives i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics
Tram. 381-00001/10

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

Fernando Domínguez García, letrado del Parlamen-
to de Cataluña, en representación y defensa de la Cá-
mara, y en cumplimiento del Acuerdo de Mesa de fe-
cha 17 de enero de 2013, según se acredita mediante 
la certificación que acompaña al presente escrito en 
documento adjunto, comparece ante el Tribunal Cons-
titucional y como mejor en derecho proceda

Dice

1. Que, en fecha 17 de enero de 2013, el Parlamento 
de Cataluña ha sido notificado de la providencia dicta-
da por el Tribunal Constitucional por la que se admite 
a trámite el Recurso de Inconstitucionalidad número 
7208-2012, promovido por la Presidenta del Gobier-
no en funciones contra los artículos 16 (en lo relati-
vo al apartado 1 del nuevo artículo 3.bis.1-1 del Texto 
refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la 
Generalitat de Cataluña) y 41 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fis-
cales, financieras y administrativas y de creación del 
impuesto sobre las estancias en establecimientos tu-
rísticos.
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2. Que, mediante Acuerdo de Mesa de fecha 17 de 
enero de 2013, el Parlamento de Cataluña ha decidido 
personarse en el procedimiento relativo al recurso de 
inconstitucionalidad número 7208-2012.

3. Que, evacuando el trámite conferido mediante la 
providencia a que se ha hecho referencia, pasa a for-
mular las siguientes

Alegaciones

Primero. La falta de legitimación 
constitucional de la Presidenta del Gobierno 
en funciones, en este procedimiento, para 
interponer recurso de inconstitucionalidad

El recurso de inconstitucionalidad 7208-2012 ha sido 
promovido por la Presidenta del Gobierno en funcio-
nes, quien firma el escrito de interposición el día 14 de 
diciembre de 2012 (Documento nº 1 del escrito de la 
parte recurrente).

Según la agenda publica del Presidente del Gobierno, 
consultable a través del portal electrónico de La Mon-
cloa, el Presidente del Gobierno asistía ese día a un 
Consejo Europeo en Bruselas. Como es sabido, dicha 
institución de la Unión Europea reúne en su seno a los 
jefes de Estado y de Gobierno de los veintisiete Esta-
dos Miembros (art. 15.2 del Tratado de la Unión Euro-
pea). De forma que el Presidente del Gobierno acude 
precisamente como jefe del Gobierno español.

Admitiendo la interposición del recurso de inconstitu-
cionalidad por la Presidenta del Gobierno en funcio-
nes se llega a la conclusión, constitucionalmente in-
concebible, de que ese día había dos presidentes del 
Gobierno español ejerciendo funciones simultánea-
mente.

Tal vez hubiera sido técnicamente más correcto afir-
mar que el día 14 de diciembre de 2012 la Vicepresi-
denta del Gobierno presidió el Consejo de Ministros 
en Madrid, es decir, que actuaba como Vicepresidenta 
del Gobierno con funciones de presidenta a los efec-
tos de presidir el Consejo de Ministros, pero para ser 
Presidenta del Gobierno en funciones el cargo tendría 
que estar vacante, o se tendría que haber producido 
la ausencia o enfermedad del Presidente. Cabe recor-
dar que el apartado primero del artículo 13 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno establece 
que: «En los casos de vacante, ausencia o enferme-
dad, las funciones del Presidente del Gobierno serán 
asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el 
correspondiente orden de prelación, y, en defecto de 
ellos, por los Ministros, según el orden de precedencia 
de los Departamentos».

Efectivamente el día 14 de diciembre de 2012 el Pre-
sidente del Gobierno estaba ausente del Consejo de 
Ministros, pero no estaba ausente de sus funciones. 
Precisamente ejercía sus funciones presidenciales en 

un ámbito que es cada vez más interno y menos in-
ternacional, como son las instituciones europeas (STC 
164/1994, FJ 4).

No hubiera sido constitucionalmente admisible que el 
día 14 de diciembre de 2012 la Vicepresidenta del Go-
bierno, con funciones de presidenta a los efectos de 
presidir el Consejo de Ministros, hubiera cesado a un 
ministro o convocado elecciones anticipadas. Tampo-
co debe serlo que interponga recursos de inconstitu-
cionalidad o ejerza el resto de funciones que compe-
ten al Presidente del Gobierno por expresa atribución 
constitucional. Cabe recordar que la interposición de 
un recurso de inconstitucionalidad es una competen-
cia indelegable, en el sentido del artículo 20 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, porque es-
tá atribuida expresamente por la Constitución en su ar-
tículo 162.1.a) al Presidente del Gobierno.

Por otro lado, aunque la interposición del recurso de 
inconstitucionalidad por la Vicepresidenta del Gobier-
no, con funciones de presidenta a los efectos de pre-
sidir el Consejo de Ministros, está firmada el 14 de 
diciembre de 2012, no se entró en el Registro del Tri-
bunal Constitucional hasta el día 21 de diciembre del 
mismo año, lo que desactiva cualquier situación de ur-
gencia o necesidad que impidiera interponer el recurso 
en el plazo establecido y que podría fundamentar la 
legitimación de la Presidenta del Gobierno en funcio-
nes. Cabe recordar que hasta el día 23 de diciembre de 
2012 no finalizaba el plazo de interposición del recur-
so de inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2012.

Es plenamente legítimo el Acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se solicita del Sr. Presidente del 
Gobierno la interposición de un recurso de inconstitu-
cionalidad contra la Ley del Parlamento de Cataluña 
5/2012 con expresa invocación del artículo 161.2 de la 
Constitución. Pero no es necesario que ese mismo día 
el Presidente del Gobierno firme la interposición del 
recurso de inconstitucionalidad. Tampoco es necesa-
rio que tenga que hacerlo en la capital del Reino.

Por ello se solicita que el Pleno del Tribunal Consti-
tucional reconsidere la admisión a trámite del recurso 
de inconstitucionalidad 7208-2012 y que clarifique có-
mo las situaciones de ausencia, vacante o enfermedad 
afectan a la legitimación del Presidente del Gobierno 
para interponer recurso de inconstitucionalidad ex ar-
tículo 162.1.a) CE.

Segundo. El carácter genérico y carente de 
fundamentación jurídica de la alegación del 
artículo 149.1.14º de la Constitución

Esta representación quiere señalar, también con carác-
ter previo, que algunas de las alegaciones de la parte 
recurrente no se adecuan a la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional relativa a la obligación de precisar 
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los motivos y fundamentar jurídicamente, de forma 
pormenorizada, las razones de la supuesta inconstitu-
cionalidad: 

«Es claro que la presunción de constitucionalidad de 
normas con rango de ley no puede desvirtuarse sin un 
mínimo de argumentación y no caben argumentacio-
nes globales y carentes de una razón suficientemente 
desarrollada» (STC 43/1996, FJ 5; STC 233/1999, FJ 
2).

Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que 
es carga del recurrente «no sólo abrir la vía para que el 
Tribunal pueda pronunciarse, sino también colaborar 
con la justicia del Tribunal mediante un pormenori-
zado análisis de las cuestiones que se suscitan, por lo 
cual, si no se atiende esta exigencia, se falta a la dili-
gencia procesalmente requerida» (STC 13/2007, FJ 1; 
y las allí citadas).

No existe argumentación respecto de la vulneración 
del artículo 149.1.14º de la Constitución referido a la 
Hacienda general, más allá de indicar que es el fun-
damento normativo para aprobar la LOFCA, con re-
lación al apartado 1 del artículo 3 bis.1-1 del Texto 
refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la 
Generalidad de Cataluña, lo que impide a esta repre-
sentación poder argumentar en contra.

En consecuencia, esta representación solicita al Tri-
bunal que se desestime, por su carácter genérico y 
sin fundamentación jurídica pormenorizada, la ante-
riormente citada impugnación en la medida en que se 
fundamenta en una presunta infracción del artículo 
149.1.14º de la Constitución Española.

Tercero. La no coincidencia de hechos 
imponibles en el caso de las llamadas tasas 
judiciales de la Generalitat y las tasas 
judiciales del Estado

La parte recurrente basa su alegación de inconstitucio-
nalidad y nulidad del apartado 1 del artículo 3 bis.1-1 
del Texto refundido de la Ley de tasas y precios pú-
blicos de la Generalidad de Cataluña, introducido por 
el artículo 16 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
5/2012, de 20 de marzo, por el que se introduce la tasa 
por la prestación de servicios personales y materiales 
en el ámbito de la administración de la Administra-
ción de justicia, en el hecho que existe una coinci-
dencia con el hecho imponible de las tasas jurisdic-
cionales establecidas por el Estado, lo que a su juicio 
contravendría los artículos 133.2 CE y 157.3 CE.

La parte recurrente aplica la doctrina sobre el ius su-
perveniens, según la cual el control de las normas que 
incurren en un posible exceso competencial debe ha-
cerse de acuerdo con las normas del bloque de la cons-
titucionalidad vigentes en el momento de dictar sen-
tencia (por todas STC 5/2012, FJ 3). Supone la parte 
recurrente que estará vigente la Ley 10/2012, de 20 

de noviembre, por la que se regulan determinadas ta-
sas en el ámbito de la Administración de justicia y del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
Por estar actualmente en vigor, aunque no cuando el 
Parlamento de Cataluña tomó la decisión de aprobar 
la Ley 5/2012, a ella se confrontarán los preceptos de 
la ley catalana.

Esta parte procesal sostiene que no existe coinciden-
cia entre los hechos imponibles previstos en las tasas 
estatal y catalana sobre la base de la siguiente argu-
mentación: 

A) La vinculación de las tasas a un servicio o 
actividad de una administración pública

El punto de partida del razonamiento de esta represen-
tación es la existencia de un concepto constitucional y 
estatutario de las diferentes categorías tributarias y de 
sus elementos más importantes. Dentro de esta teoría 
constitucional, el factor más relevante es la distribu-
ción de competencias entre el Estado y las Comunida-
des Autónomas con relación al principio de autonomía 
financiera de la Generalitat, previsto genéricamente en 
los artículos 137 y 156.1 CE, así como en el artículo 
201 EAC. Una de las vertientes de este principio es la 
suficiencia de los ingresos, entre los cuales el artícu-
lo 202.3.a) EAC incluye los derivados de las tasas. En 
coherencia con lo anterior, el artículo 202.5 EAC atri-
buye a la Generalitat la competencia para establecer 
sus propios tributos, mediante una ley del Parlamento.

La distribución de competencias tiene otra función, 
que es la de dar legitimidad a la creación de tasas, de 
manera que solo puede ser realizada por el titular de 
la competencia de la materia en que recaen. De hecho, 
la tasa necesita siempre de la existencia de un servi-
cio público que dependa del ente territorial que la crea 
(Estado, Comunidad Autónoma o Ente Local). El Tri-
bunal Constitucional lo subraya: 

«[...] hemos afirmado en nuestra jurisprudencia el 
principio de que la competencia para crear tasas por 
servicios deriva necesariamente de la que se ostenta 
para crear las instituciones y organizar los servicios 
públicos correspondientes (SSTC 3/1981, de 16 de no-
viembre, FJ 4; 149/1991, de 4 de julio, FJ 5). La apli-
cación de este principio nos obliga, a su vez, a exa-
minar la materia en la que de modo preferente debe 
encuadrarse la actuación administrativa que sirve de 
base para la creación de la controvertida tasa.» (STC 
204/2002, de 31 de octubre, FJ 3)

La parte recurrente cita en varias ocasiones la locu-
ción «la tasa sigue al servicio» (STC 136/2012, de 19 
de junio, FJ 8) que resume lo anteriormente estable-
cido.

Desde un punto de vista competencial, pues, el proble-
ma de la legitimidad de una tasa se reducirá a compro-
bar que la competencia corresponde a quien ha fijado 
la tasa.
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Este criterio básico, según el cual la creación de la ta-
sa corresponde a la Administración que tiene la com-
petencia para prestar el servicio o realizar la activi-
dad administrativa, está recogido en los artículos 7.1 y 
17 LOFCA y resulta decisivo para resolver la duda de 
constitucionalidad respecto de uno de los motivos in-
vocados para las tasas judiciales, la doble imposición, 
porque difícilmente se puede producir –a diferencia 
de los impuestos– ya que la tasa recae sobre una ac-
tividad o un servicio, que es competencia de una sola 
Administración.

Esta prohibición de que un mismo hecho indicativo de 
capacidad económica no pueda ser gravado dos veces, 
por mucho que este gravamen sea impuesto por dos 
entes territoriales diferentes, está recogida expresa-
mente, para el caso de los tributos del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, en el apartado 2 del citado 
artículo 6 LOFCA, como es bien sabido.

B) La distribución de competencias con relación 
a la Administración de Justicia

Una vez explicitada la capacidad de la Generalitat de 
Catalunya para establecer tributos y, por lo tanto, ta-
sas propias (art. 202.3.a) y 5 EAC), procederemos a 
examinar la distribución competencial en materia de 
Administración de Justicia para determinar si puede 
corresponder a la Generalitat el establecimiento de la 
tasa objeto del presente recurso.

Hay que referirse a la distribución competencial en 
esta materia brevemente porque es muy conocida. La 
indefinición del artículo 149.1.5 CE, matizado por el 
artículo 152 CE y las cláusulas subrogatorias de los 
Estatutos de Autonomía (entre ellas, la del art. 18.1 
EAC de 1979), dio paso a la previsión de la Ley or-
gánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que 
habilitaba a las Comunidades Autónomas para asumir 
competencias en todos los ámbitos que no fueran «Ad-
ministración de Justicia» en sentido estricto o equiva-
lente a la función jurisdiccional propiamente dicha; 
por lo tanto, la competencia autonómica que la doc-
trina constitucional denominó «administración de la 
Administración de justicia», es decir, la organización 
de los medios personales y materiales que apoyan a 
esta función. Así, corresponde al Estado la función de 
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y la organización 
del cuerpo de jueces y magistrados, y a la Generali-
tat la competencia sobre la organización y la dirección 
de los medios personales y materiales (por todas, STC 
105/2000, de 13 de abril, FJ 2).

El Estatuto de Autonomía de Cataluña actualmente vi-
gente dedica el Capítulo III del Título III a las compe-
tencias de la Generalitat sobre la Administración de 
justicia y, por lo que interesa en este momento, los ar-
tículos 103 y 104 EAC recogen las referidas a los me-
dios personales y a los materiales, y el artículo 105 
EAC, las potestades de creación, organización, dota-
ción y gestión de la oficina judicial y de otros órganos 

y servicios de apoyo a los órganos jurisdiccionales. 
Entre estas previsiones, debe destacarse la del artículo 
104.f) EAC, que atribuye a la Generalitat la compe-
tencia específica para «la gestión, la liquidación y la 
recaudación de las tasas judiciales que establezca la 
Generalitat en el ámbito de sus competencias sobre la 
Administración de Justicia».

Por lo tanto, al amparo de las competencias descritas, 
resulta claro que la Generalitat puede establecer las ta-
sas que se deriven de sus actividades y servicios en 
materia de Administración de Justicia, en el sentido 
expuesto.

C) El hecho imponible de la tasa por la 
prestación de servicios personales y materiales 
en el ámbito de la administración de la 
Administración de justicia

De la configuración legal de este tributo prevista en el 
artículo 16 de la Ley 5/2012 se desprende que el hecho 
imponible de la tasa es el conjunto de servicios perso-
nales y materiales que apoyan y coadyuvan el ejercicio 
de la potestad jurisdiccional por parte de los jueces 
y tribunales, en las jurisdicciones civil, contencioso-
administrativa y social. Dicho de otro modo, la tasa 
recae sobre las funciones accesorias o de auxilio que 
posibilitan el cumplimiento de la función de juzgar y 
ejecutar lo juzgado, desde su inicio, que se manifies-
ta con la realización de una serie de actos procesales 
identificados por la norma. Los mismos preceptos es-
tatutarios relativos a las competencias de la Generali-
tat en el ámbito de la Administración de justicia, antes 
citados, constituyen una referencia clara sobre el al-
cance que pueden tener estos medios y funciones ma-
teriales y personales.

Después de delimitar el ámbito de la tasa, conviene 
profundizar en el hecho imponible, que el artículo 
20.1 LGT considera como «presupuesto fijado por la 
ley» para configurar el tributo, teniendo en cuenta que 
su delimitación se desprende de la regulación comple-
ta del tributo en cuestión.

Por lo tanto, el hecho gravado, que es siempre un pre-
supuesto normativo, cuyos requisitos, alcance y efec-
tos establece la norma que lo ha tipificado, es clara-
mente diferenciable del objeto material o la realidad 
preexistente sobre los que recae, que es la materia im-
ponible.

La doctrina constitucional insiste en que el hecho im-
ponible es un concepto estrictamente jurídico-tributa-
rio que la ley fija en cada caso con el fin de configurar 
un tributo, y que no debe confundirse con la materia 
imponible, mucho más amplia, que equivale a «toda 
fuente de riqueza, renta o cualquier otro elemento de la 
actividad económica que el legislador decida someter 
a imposición» (STC 168/2004, de 6 de octubre, FJ 6).

Las sentencias del Tribunal Constitucional 162/2012 y 
235/2012 precisamente tienen como trasfondo la ins-
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tauración de tasas estatales en el ámbito de la Admi-
nistración de Justicia.

«Ambas partes encuadran el objeto de la polémica en 
la materia “Administración de Justicia”, encuadra-
miento que, sin duda, es el pertinente, habida cuenta 
de los aspectos que se debaten. Sin embargo, debemos 
precisar más este encuadramiento, pues si bien al Es-
tado le corresponde la competencia exclusiva en mate-
ria de Administración de Justicia (art. 149.1.5 CE), la 
Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta también 
competencias en relación con los medios personales y 
materiales al servicio de la Administración de Justicia 
(arts. 147 y 148 del Estatuto de Autonomía de Andalu-
cía) siendo necesario diferenciar el alcance de ambas 
competencias.» (STC 162/2012, FJ 5).

El Tribunal Constitucional circunscribe a continua-
ción las tasas estatales a la función jurisdiccional, lo 
que implica que tanto el Estado como la Comunidad 
Autónoma pueden instaurar tasas sobre aquella parte 
de la Administración de Justicia que está bajo su com-
petencia.

D) La no coincidencia de hechos imponibles con 
las tasas estatales sobre la jurisdicción

La parte recurrente basa sus argumentos en la coin-
cidencia de hechos imponibles, prohibida por el artí-
culo 6.2 de la LOFCA, que desarrolla en este punto 
el artículo 133.2 CE. No obstante, la parte recurrente 
también considera que el artículo 16 de la Ley del Par-
lamento de Cataluña 5/2012 viola el artículo 157.3 CE. 
Aunque la parte recurrente cite todos los fundamentos 
competenciales del Estado para aprobar la LOFCA, 
un hipotético conflicto con el artículo 6.2 de la LO-
FCA no implica automáticamente la contravención de 
todos los preceptos constitucionales que sustentan la 
competencia del Estado para dictarla.

Antes de empezar la argumentación, es necesario pun-
tualizar que la LOFCA no ha sido dictada «dando 
cumplimiento al específico encargo del Constituyente 
contenido en el art. 157.3 CE» como afirma la parte re-
currente, puesto que dicho artículo simplemente esta-
blece que «mediante Ley Orgánica podrá regularse el 
ejercicio de las competencias financieras» de las Co-
munidades Autónomas (énfasis añadido). Lo que supo-
ne que la intervención de las Cortes Generales es potes-
tativa y no un «encargo» del Poder Constituyente.

Para confrontar los hechos imponibles de la tasa ju-
dicial catalana y la tasa jurisdiccional estatal es ne-
cesario analizar la normativa estatal sobre tasas sobre 
la actividad jurisdiccional. En cuanto al contexto nor-
mativo, es preciso recordar que la Ley 25/1986, de 24 
de diciembre, derogó el Decreto 1035/1959, de 18 de 
junio, suprimiendo las tasas judiciales vigentes hasta 
entonces, y estableció la gratuidad del acceso a la ju-
risdicción. El preámbulo de la Ley justificó esta supre-
sión en el mandato del artículo 9.2 CE, afirmando que 

el carácter real y efectivo de la libertad y la igualdad 
que quiere la Constitución «depende de que todos los 
ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que sea 
su situación económica o su posición social».

La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fis-
cales, administrativas y del orden social, introdujo, 
en su artículo 35, la denominada «tasa por el ejerci-
cio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y 
contencioso administrativo». Se trataba de una rein-
troducción de las tasas judiciales de carácter limitado 
si tenemos en cuenta que los sujetos obligados se cir-
cunscribían a las personas jurídicas sometidas al im-
puesto de sociedades que no tuviesen la consideración 
de reducida dimensión (art. 35, apartado tres, punto 2, 
de la Ley 53/2002), lo que suponía, de acuerdo con el 
artículo 108 del Real decreto legislativo 4/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que quedaban 
excluidas las empresas con un importe neto de cifra de 
negocios inferior a 6 millones de euros (límite que ha 
sido ampliado posteriormente hasta los 10 millones de 
euros, de acuerdo con el artículo 1.2 del Real decre-
to ley 13/2010, de 3 de diciembre). Por otra parte, la 
exigibilidad de la tasa se limitaba a la realización del 
hecho imponible en el ámbito de la jurisdicción civil y 
la contencioso-administrativa, sin incluir, por lo tanto, 
la social.

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se 
regulan determinadas tasas en el ámbito de la Admi-
nistración de justicia y del Instituto Nacional de Toxi-
cología y Ciencias Forenses (en adelante, Ley 10/2012) 
supone una nueva intervención legislativa en este ám-
bito. La Ley 10/2012 se articula en dos títulos de ob-
jeto diverso. El título I, integrado por los artículos 1 
a 11, regula la tasa por el ejercicio de la potestad ju-
risdiccional en los órdenes civil, contencioso-adminis-
trativo y social. El título II regula, en cambio, la tasa 
por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en 
el Registro de productos químicos (art. 12 a 19).

El título I de la Ley 10/2012 contiene la regulación ca-
racterística de una tasa: ámbito de aplicación, hecho 
imponible, sujeto pasivo, exenciones, devengo, base 
imponible, cuota tributaria, autoliquidación y pago, 
gestión, bonificaciones y vinculación de la tasa. La 
creación de esta tasa y la consiguiente asunción por los 
ciudadanos que recorren a los tribunales de parte del 
coste de su funcionamiento se justifica en el preámbu-
lo de la Ley a partir de una doble consideración: por 
una parte, «se pretende racionalizar el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional» y, por otra, «la tasa aportará 
unos mayores recursos que permitirán una mejora en 
la financiación del sistema judicial y, en particular, de 
la asistencia jurídica gratuita».

El artículo 1 establece el carácter estatal de la tasa que 
se crea y su exigibilidad en todo el territorio del Esta-
do y prevé la compatibilidad de esta con las tasas y los 
tributos que puedan exigir las Comunidades Autóno-
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mas en el ejercicio de sus competencias, bajo la con-
dición expresa de que «no podrán grabar los mismos 
hechos imponibles».

El hecho imponible de la tasa lo constituye, de acuerdo 
con el artículo 2, el ejercicio de la potestad jurisdiccio-
nal originada como consecuencia de la realización de 
determinados actos procesales, que se enumeran.

El artículo 3 determina que el sujeto pasivo es toda 
persona, física o jurídica, que promueva el ejercicio de 
la potestad jurisdiccional mediante alguno de los actos 
procesales señalados en el artículo anterior. Se deter-
mina, también, alguna especialidad para los supuestos 
de litigantes no residentes en España.

Avanzando en la Ley, su artículo 5 fija el devengo de 
la tasa en relación con determinados momentos proce-
sales, coincidentes a todos los efectos con la interposi-
ción de la demanda o el recurso correspondiente.

Y, por lo que aquí interesa, la disposición derogatoria 
única deroga el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
del orden social. Y la disposición final quinta invoca 
como títulos competenciales al amparo de los cuales 
se dicta la Ley las competencias del Estado en mate-
ria de Administración de justicia, legislación procesal 
y hacienda pública del artículo 149.1.5, 6 y 14 de la 
Constitución.

La Ley 10/2012 ha sido objeto del correspondien-
te desarrollo reglamentario mediante la Orden 
HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la cual se 
aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el mode-
lo 695 de solicitud de devolución por solución extra-
judicial del litigio y por acumulación de procesos, de 
la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en 
los órdenes civil, contencioso-administrativo y social 
y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedi-
mientos de presentación. De acuerdo con su disposi-
ción final segunda, esta Orden entró en vigor el día 17 
de diciembre de 2012, aplicándose a los hechos impo-
nibles que tengan lugar a partir de la entrada en vigor 
de dicha fecha.

La regulación de las tasas catalana sobre la adminis-
tración de la Administración de justicia y estatal sobre 
la jurisdicción presenta diversas similitudes y diferen-
cias, alguna de las cuales es preciso destacar.

Hay similitudes en la gestión de ambas, que se asignan 
a los departamentos competentes (el de hacienda pa-
ra la tasa estatal y el de justicia para la tasa catalana), 
intervienen principalmente los secretarios judiciales, 
con diversas actuaciones de comprobación de la au-
toliquidación, de identificación del órgano judicial y 
de otros elementos que configuran la tasa, y de remi-
sión de toda esta documentación al órgano correspon-
diente. Respecto de la tasa catalana por la prestación 
de servicios personales y materiales en el ámbito de 
la administración de la Administración de justicia las 

actuaciones de los secretarios judiciales se circunscri-
ben, no solo en el marco del deber de colaboración de 
los secretarios judiciales con las Comunidades Autó-
nomas con competencias en materia de medios perso-
nales y materiales previsto en el artículo 452.3 LOPJ, 
sino también, más específicamente, de acuerdo con el 
deber de colaboración con la Administración tributa-
ria que tiene el personal de este cuerpo en la gestión de 
los tributos que les sea encomendada en la normativa 
específica (art. 460 LOPJ).

La coincidencia principal que interesa destacar radica 
en la previsión de los propios actos procesales, cuya 
realización determina la acreditación de las tasas ca-
talana y estatal.

En este sentido, para el análisis de la doble imposición 
prohibida por el artículo 6.2 LOFCA, hay que partir 
de la premisa de que los tributos de las Comunidades 
Autónomas no pueden recaer sobre hechos imponibles 
gravados por el Estado. Respecto de esta cuestión, el 
Tribunal Constitucional ha establecido que: 

«parece incuestionable, según resulta incluso de los 
propios términos literales del precepto, que el art. 6.2 
de la LOFCA no tiene por objeto impedir a las Comu-
nidades Autónomas que establezcan tributos propios 
sobre objetos materiales o fuentes impositivas ya gra-
vadas por el Estado, porque, habida cuenta de que la 
realidad económica en sus diferentes manifestaciones 
está toda ella virtualmente cubierta por tributos esta-
tales, ello conduciría [...] a negar en la práctica la po-
sibilidad de que se creen, al menos, por el momento, 
nuevos impuestos autonómicos. Lo que el art. 6.2 pro-
híbe, en sus propios términos, es la duplicidad de he-
chos imponibles, estrictamente.» (STC 37/1987, de 26 
de marzo, FJ 14; 186/1993, de 7 de junio, FJ 4).

A pesar de esta coincidencia de los actos procesales 
de las dos jurisdicciones civil y contenciosa-adminis-
trativa, lo que debe destacarse es que el hecho impo-
nible de la tasa creada por la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2012 es diferente del que grava la tasa esta-
tal, porque el hecho imponible de la tasa autonómica, 
como se ha indicado antes, son las actividades y los 
servicios públicos administrativos que pertenecen a la 
Administración que actúa de apoyo material y perso-
nal del ejercicio de la potestad jurisdiccional, y el de 
la tasa estatal es la misma potestad jurisdiccional, en 
el sentido más estricto del término, esto es, la función 
de los jueces y magistrados de juzgar y hacer ejecutar 
lo juzgado.

La acreditación del tributo es el momento en que se 
entiende que se realiza el hecho imponible y, por lo 
tanto, cuando nace la obligación tributaria. No obstan-
te, en los casos en que el hecho imponible no sea de 
naturaleza instantánea, la ley de creación del tributo 
puede fijar el momento temporal que considere más 
oportuno para entender realizado este hecho imponi-
ble y exigir el correspondiente devengo (art. 21 LGT).
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Concretamente, el artículo 16 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 5/2012 (art. 3 bis.1-4 del Texto refundido 
de tasas) establece que la acreditación –que también se 
podría haber denominado devengo– de la tasa judicial 
y, por lo tanto, el momento en que nace la obligación 
tributaria, se manifiesta con la realización de cada uno 
de los actos procesales que se han indicado. En este 
caso, sin embargo, estos actos, como manifestación de 
la realización de la actividad jurisdiccional en el senti-
do competencial y estricto de la materia «Administra-
ción de justicia», no constituyen el hecho imponible de 
la tasa sino que este, como se ha dicho, comprende el 
conjunto de las actuaciones administrativas por parte 
de los medios personales y materiales al servicio de 
esta Administración, que se llevan a cabo para el apo-
yo del ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Según el razonamiento expuesto, podemos concluir 
que no hay doble imposición, prohibida por el artículo 
6.2 LOFCA, entre la tasa estatal regulada por la Ley 
10/2012 y la tasa sobre la administración de la Admi-
nistración de justicia creada por la Ley del Parlamento 
de Cataluña 5/2012.

La interpretación de la parte recurrente vaciaría de 
contenido la competencia autonómica sobre tasas en la 
administración de la Administración de justicia y tam-
bién dejaría sin sentido el artículo 1 de la Ley 10/2012 
que establece: 

«Artículo 1. Ámbito de aplicación de la tasa por el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes 
civil, contencioso-administrativo y social.

La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en 
los órdenes civil, contencioso-administrativo y social 
tiene carácter estatal y será exigible por igual en todo 
el territorio nacional en los supuestos previstos en esta 
Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos que pue-
dan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de 
sus respectivas competencias financieras, los cuales no 
podrán gravar los mismos hechos imponibles.»

Cuarto. El alcance sanitario, en términos 
competenciales, de la tasa sobre los actos 
preparatorios y los servicios accesorios de 
mejora de la información inherentes al 
proceso para la prescripción y dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios mediante 
la emisión de recetas médicas y órdenes de 
dispensación

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fis-
cales, financieras y administrativas y de creación del 
impuesto sobre las estancias en establecimientos tu-
rísticos, la tasa tiene como hecho imponible «los ac-
tos preparatorios y los servicios accesorios de mejora 
de la información inherentes al proceso para la pres-
cripción y dispensación de medicamentos y productos 

sanitarios mediante la emisión de recetas médicas y 
órdenes de dispensación que deben dispensarse en las 
oficinas de farmacia» (artículo 21.22-1 del Texto re-
fundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Ge-
neralidad de Cataluña). La norma catalana tiene como 
finalidad que se racionalice la petición de medicamen-
tos de forma que la prescripción y la dispensación de 
medicamentos se realice de acuerdo con los criterios 
de uso racional que imperan el gasto público.

De entrada, hay que descartar que nos encontremos en 
el ámbito de la competencia en materia de legislación 
sobre productos farmacéuticos prevista en los artícu-
los 149.1.16 in fine CE y 162 EAC. Aunque el proceso 
al que se refiere la tasa tiene como último eslabón la 
dispensación efectiva de la receta, y por lo tanto del 
medicamento o producto sanitario, este último no se 
trata desde el punto de vista de la «sustancia», aspecto 
que determinaría la inclusión en el título competencial 
sobre productos farmacéuticos (STC 98/2004, de 25 
de mayo, FJ 5), sino desde la perspectiva de su ver-
tiente de prestación sanitaria, hecho que se pone de 
relieve no solo en la configuración del propio tributo y 
sobre todo de su hecho imponible, sino también en la 
memoria justificativa del precepto que se incluye en el 
expediente de tramitación del Proyecto de ley, donde 
se establece que los actos y servicios que constituyen 
el hecho imponible tienen la finalidad de «garantizar 
y potenciar la seguridad, efectividad y eficiencia en el 
uso de los medicamentos con el fin de alcanzar los re-
sultados en salud esperados».

Si se mirara la adquisición de una medicina en una ofi-
cina de farmacia simplemente desde el punto de vis-
ta del pago final, se podría llevar al equívoco de que 
nos encontramos ante un acto que debería ser regu-
lado desde una perspectiva de la competencia sobre 
productos farmacéuticos. Pero aquello que se dispensa 
en la farmacia tiene su origen en una serie de actos de 
prescripción médica, que son intrínsecos a la función 
médica.

En este caso, al igual que sucede en el supuesto de las 
llamadas tasas judiciales, la acreditación o devengo de 
la tasa y, por lo tanto, el momento en que nace la obli-
gación tributaria, se manifiesta con la adquisición del 
medicamente, pero eso no significa que la tasa grave la 
adquisición de medicamentos.

Por ello, esta representación no puede compartir el 
punto de partida de la parte recurrente, que no es otro 
que considerar «prestación farmacéutica» la tasa re-
currida, o mejor dicho, afirmar que el ámbito compe-
tencial es el de sanidad, pero citar luego la normativa 
y jurisprudencia constitucional sobre prestaciones far-
macéuticas.

La Comunidad Autónoma de Cataluña, con la tasa, 
no pretende recortar la prestación farmacéutica ni la 
cartera común de servicios del Sistema Nacional de 
Salud. Tampoco afecta a la decisión de inclusión –o 
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eventual exclusión de medicamentos– de la prestación 
farmacéutica. No se mejora, ni empeora, como afir-
ma la parte recurrente, el mínimo estatal en materia 
farmacéutica que queda intacto. Además, la Ley del 
Parlamento de Cataluña 5/2012 no afecta ni impone 
precios de referencia a los fabricantes de productos 
farmacéuticos, ni interfiere en la determinación de ta-
les precios. Tampoco se altera el precio del medica-
mento, que es idéntico al establecido por la Adminis-
tración del Estado. Y, por último, no se cambian las 
condiciones especiales de prescripción y dispensación 
para determinados medicamentos.

Así pues, el contenido y finalidad de la tasa nos lle-
van a considerar que el título competencial donde se 
puede incardinar con facilidad su regulación es el de 
«bases y coordinación general de la sanidad» del artí-
culo 149.1.16 CE, que encuentra su correlación en las 
competencias en materia de sanidad y salud pública 
del artículo 162 EAC.

En efecto, el proceso para la prescripción y dispen-
sación de medicamentos y productos sanitarios, en el 
que se integra el tributo, forma parte de las prestacio-
nes sanitarias de carácter público ya que se inicia con 
la diagnosis y prescripción de un tratamiento por parte 
del facultativo autorizado (en el marco de la prestación 
de atención primaria, especializada o de urgencia) y 
continúa con las tareas propias de la prestación far-
macéutica. Esta comprende el conjunto de actuaciones 
encaminadas a hacer que los pacientes reciban los me-
dicamentos y productos sanitarios de forma adecuada 
a sus necesidades clínicas, en las dosis necesarias se-
gún sus requerimientos individuales, durante el perio-
do de tiempo adecuado y con el menor coste posible 
para ellos y la comunidad (art. 16 de la Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Na-
cional de Salud).

Sobre la distribución de competencias en materia de 
sanidad, hay que decir que está consolidada la inter-
pretación del bloque de la constitucionalidad en el 
sentido de que, en esta materia, la fijación de las ba-
ses corresponde al Estado y el desarrollo y ejecución 
corresponden a la Generalitat. Del artículo 162 EAC 
citado, se desprende claramente la competencia de la 
Generalitat en la organización de los servicios sanita-
rios (art. 162.1) y en la regulación y ejecución de las 
prestaciones y servicios sanitarios de carácter público, 
en todos los niveles y para todos los ciudadanos (art. 
162.3.a)).

Y no cabe olvidar que cualquier Administración puede 
definir el coste de los servicios que cobra a los ciudada-
nos y ese es precisamente el significado de la tasa.

Teniendo en cuenta que la Generalitat tiene la compe-
tencia en materia de establecimiento de tributos pro-
pios ex artículo 202.5 EAC, y en materia de sanidad y 
salud pública ex artículo 162 EAC, es pertinente con-
cluir que es competente para establecer y exigir la tasa 

recurrida. La doctrina de «la tasa sigue al servicio» 
(STC 136/2012, de 19 de junio, FJ 8) lleva a reafirmar 
que la Generalitat, en tanto que titular de los servicios 
sanitarios, es la encargada de regular la tasa recurrida.

El apartado segundo del artículo 4 del Real Decreto-
ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes pa-
ra garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus pres-
taciones, que modifica, entre otras normas, la Ley 
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios, introduce un 
nuevo artículo 85 bis que reconoce que la prescripción 
de recetas farmacéuticas compete a las Comunidades 
Autónomas.

«Artículo 85 bis. Sistemas de información para apoyo 
a la prescripción.

1. Los órganos competentes de las comunidades au-
tónomas dotarán a sus prescriptores de un sistema de 
prescripción electrónica común e interoperable en el 
que se incorporarán subsistemas de apoyo a la pres-
cripción, tales como: 

– Nomenclátor de medicamentos en línea. (...)

3. Los sistemas de apoyo a la prescripción serán ges-
tionados desde los órganos competentes a nivel de co-
munidad autónoma. El Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud velará por que los mismos 
se articulen de modo eficiente y contribuyan a mante-
ner la equidad del sistema sanitario. (...)»

Quinto. La tasa sobre los actos preparatorios 
y los servicios accesorios de mejora de la 
información inherentes al proceso para la 
prescripción y dispensación de medicamentos 
y productos sanitarios mediante la emisión de 
recetas médicas y órdenes de dispensación no 
incurre en un supuesto de doble imposición 
prohibido por el artículo 6.2 LOFCA

Como ya se ha señalado, el hecho imponible de la ta-
sa regulada en el artículo 41 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 5/2012 es la prestación de servicios (ac-
tos preparatorios y servicios accesorios) de mejora de 
la información, inherentes al proceso para la prescrip-
ción y dispensación de medicamentos y productos sa-
nitarios mediante la emisión de recetas médicas y ór-
denes de dispensación.

Las actuaciones y servicios constitutivos del hecho 
imponible se incardinan en un proceso que discurre 
secuencialmente y empieza con la prescripción de un 
tratamiento con medicamentos o productos sanitarios 
por el facultativo autorizado para hacerlo (art. 77.1 de 
la Ley 29/2006, de 26 de julio) y finaliza con la dis-
pensación efectiva del medicamento o producto sani-
tario en la oficina de farmacia. Es notorio que, aun-
que al final de este proceso se produce la dispensación 
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efectiva del medicamento, lo que se grava con la tasa 
no es la entrega del producto sino las actuaciones en 
el ámbito de la prestación sanitaria para coadyuvar al 
hecho que el medicamento que se dispensa sea el más 
seguro, efectivo y eficiente en el ámbito del tratamien-
to médico prescrito.

La nueva tasa se añade a las ya previstas en materia de 
salud en el título XXI del Texto refundido de la Ley de 
tasas y precios públicos. Debe entenderse, pues, que se 
circunscribe al sistema sanitario público en el ámbito 
territorial de Cataluña (art. 1.2.1 del Texto refundido) 
y que, por lo tanto, el tratamiento prescrito y los pro-
ductos dispensados son los que están a cargo del Ser-
vicio Catalán de la Salud.

El hecho imponible que se grava con esta tasa se di-
ferencia notoriamente de los de las tasas previstas en 
el ámbito estatal y reguladas en el título X de la Ley 
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos sanitarios, que se 
refieren a la prestación o realización, por los órganos 
competentes de la Administración General del Esta-
do, de los servicios o actividades que se encuentran 
desglosados en el mismo artículo 111 y que se refieren 
a los medicamentos legalmente reconocidos, produc-
tos sanitarios, productos cosméticos y productos de 
higiene personal, laboratorios farmacéuticos y alma-
cenes mayoristas, y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios, dictado al amparo del artícu-
lo 149.1.14 CE, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de hacienda general (disposición 
final primera de la Ley 29/2006).

Sexto. La tasa sobre los actos preparatorios 
y los servicios accesorios de mejora de la 
información inherentes al proceso para la 
prescripción y dispensación de medicamentos 
y productos sanitarios mediante la emisión de 
recetas médicas y órdenes de dispensación no 
contraviene el principio de igualdad

La igualdad es un valor superior del ordenamiento ju-
rídico en nuestro Estado social y democrático de De-
recho (art. 1.1 CE). En el plano dogmático, la igualdad 
del Estado social no es sólo igualdad formal, que ope-
ra como un límite al poder público (igualdad ante la 
ley y prohibición de discriminación: art. 14 CE), sino 
también igualdad material, de manera que los pode-
res públicos tienen atribuida la misión de promover las 
condiciones para que sea real y efectiva y remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (art. 
9.3 CE).

En el plano organizativo, su condición de valor supe-
rior del ordenamiento impide considerarla como pa-
trimonio o competencia propia de ninguno de los dos 
principales niveles territoriales del Estado, las Comu-
nidades Autónomas y el Estado central: los dos deben 

propugnarla en el ámbito y ejercicio de sus respectivas 
competencias.

Siendo la igualdad un valor relativo (entre personas o 
grupos: nadie es en sí mismo igual, sino igual a otro 
u otros) y estando referido en la Constitución a todo el 
ordenamiento por ella encabezado, no se puede com-
partir la idea uniforme de igualdad que se desprende 
de la argumentación de la parte recurrente.

El artículo 149.1.1º CE legitima al Estado sólo para 
dictar una regulación de mínimos unitarios para todo 
el territorio español y exclusivamente en lo referente 
a la igualdad de los titulares de los derechos y debe-
res constitucionales afectados. Lo que es distinto, por 
principio, de regular los sectores materiales sobre los 
que se proyectan dichos derechos y deberes, siquiera 
sea de forma básica. Es decir, que cabe y debe diferen-
ciarse entre las competencias legislativas y ejecutivas 
que les corresponden a las CCAA sobre derecho sani-
tario y la que tiene reservada el Estado para regular las 
condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio del 
derecho a la salud.

La parte recurrente cita la jurisprudencia y normati-
va sobre productos farmacéuticos, que tiene un tras-
fondo igualitario, pero no monolíticamente uniforme. 
Aunque esta representación ya ha destacado que cabe 
aplicar la competencia de sanidad para observar la le-
gitimidad del Parlamento de Cataluña al instaurar la 
tasa discutida, es necesario reseguir dicha normativa y 
jurisprudencia para desmontar el argumento de que la 
tasa prevista en el artículo 41 de la Ley 5/2012 es con-
traria al principio de igualdad.

La prestación farmacéutica forma parte del catálogo 
de prestaciones del Sistema Nacional de Salud (artícu-
lo 7 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud y Anexo V del 
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el 
que se establecen la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización), comprendiendo, conforme al artículo 
16 de la Ley 16/2003, «los medicamentos y productos 
sanitarios y el conjunto de actuaciones encaminadas a 
que los pacientes los reciban de forma adecuada a sus 
necesidades clínicas, en las dosis precisas, según re-
querimientos individuales, durante el periodo de tiem-
po adecuado al menor coste posible para ellos y la co-
munidad».

El régimen de financiación pública de los medicamen-
tos se halla establecido en la ley 29/2006, de 26 de ju-
lio, de garantías y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios. El artículo 88, en su apartado 
primero, reconoce el derecho de todos los ciudadanos 
a obtener medicamentos en condiciones de igualdad 
en todo el Sistema Nacional de Salud, sin prejuicio de 
las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y 
la utilización de medicamentos y productos sanitarios, 
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que puedan adoptar las Comunidades Autónomas en 
el ejercicio de sus competencias.

No obstante, diferentes sentencias del Tribunal Cons-
titucional - STC 152/2003 y 98/2004– y del Tribunal 
Supremo - 3749/2005, 11 de junio de 2008 - refrendan 
que tras sentar el derecho a la igualdad en el Siste-
ma Nacional de Salud, las Comunidades Autónomas 
pueden adoptar, en el ejercicio de sus competencias, 
medidas tendentes a racionalizar la utilización de me-
dicamentos, en línea con los principios de economía y 
eficacia enunciados en el artículo 31.2 de la Constitu-
ción Española.

Por ello, esta representación no puede compartir el ar-
gumento, a pesar de ser un argumento procesal obiter 
dictum, de que «no se aprecia ninguna voluntad en el 
legislador catalán de ajustar el precepto impugnado a 
la regulación básica fijada para la financiación de la 
prestación farmacéutica». La regulación de la presta-
ción farmacéutica permite, como se acaba de citar, que 
las Comunidades Autónomas aprueben medidas ten-
dentes a racionalizar la prescripción y la utilización de 
medicamentos y productos sanitarios en el ámbito de 
sus competencias. Y el Parlamento de Cataluña, en el 
ámbito de sus competencias en materia de sanidad, ha 
aprobado una tasa que racionaliza el uso de medica-
mentos sin afectar al precio oficial de estos.

En estas circunstancias la participación económica del 
usuario de los servicios sanitarios debe entenderse, 
más que como una cuestión económica recaudatoria, 
como un medio para moderar lo que los académicos 
americanos denominan el moral hazard o riesgo moral 
que determina un aumento de la demanda, sin ningu-
na consecuencia beneficiosa para su salud, cuando una 
persona accede de forma ilimitada a una prestación 
farmacéutica.

La tasa del artículo 41 de la Ley 5/2012 compatibiliza 
«el derecho de todos a obtener medicamentos en con-
diciones de igualdad en todo el territorio nacional den-
tro del Sistema Nacional de Salud», con «las medidas 
tendentes a racionalizar la utilización de medicamen-
tos que puedan adoptar las Comunidades Autónomas 
en el ejercicio de sus competencias» (art. 88 de la Ley 
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios).

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,

Solicita

que teniendo por presentado el presente escrito en 
tiempo y forma, y los documentos que lo acompañan, 
se sirva admitirlo, tenga por personado al Parlamen-
to de Cataluña en el recurso de inconstitucionalidad 
núm. 7208-2012 y por formuladas las anteriores ale-
gaciones y, en sus méritos, dicte sentencia en la que 
declare la plena constitucionalidad de los artículos 16 
(en lo relativo al apartado 1 del nuevo artículo 3.bis.1-

1 del Texto refundido de la Ley de tasas y precios pú-
blicos de la Generalitat de Cataluña) y 41 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, 
de medidas fiscales, financieras y administrativas y de 
creación del impuesto sobre las estancias en estableci-
mientos turísticos.

Otrosí dice:

Que habiendo sido invocado el artículo 161.2 de la 
Constitución por la representación de la presiden-
ta del Gobierno en funciones, de conformidad con el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre 
de 2012, el Tribunal ha acordado la suspensión auto-
mática de los preceptos impugnados (los artículos 16 
–en lo relativo al apartado 1 del nuevo artículo 3.bis.1-1 
del Texto refundido de la Ley de tasas y precios pú-
blicos de la Generalitat de Cataluña– y 41 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, 
de medidas fiscales, financieras y administrativas y de 
creación del impuesto sobre las estancias en estable-
cimientos turísticos), desde la fecha de interposición 
de la demanda para las partes legitimadas en el proce-
so, y desde que aparezca publicada la suspensión en el 
Boletín Oficial del Estado para los terceros.

No obstante lo anterior, esta representación considera 
que procede el levantamiento inmediato de la citada 
suspensión, sin que la resolución sobre este extremo 
deba demorarse hasta los cinco meses desde que fue 
acordada.

A) Posibilidad de proceder al levantamiento 
inmediato de la suspensión de la vigencia y 
aplicación del artículo impugnado

El Tribunal Constitucional ha admitido en diversas 
ocasiones la posibilidad de que en determinadas cir-
cunstancias se acuerde el levantamiento de la suspen-
sión de la norma impugnada, sin tener que esperar al 
agotamiento del plazo de cinco meses establecido en 
el artículo 161.2 CE.

Ello es así porque el propio precepto constitucional 
admite dicha posibilidad al establecer, como máximo, 
el plazo de cinco meses dentro del cual el Tribunal de-
berá ratificar o levantar la suspensión acordada en su 
momento, de forma imperativa y a instancias del Go-
bierno, por invocación del referido precepto constitu-
cional. De hecho, y en consonancia con lo previsto en 
el artículo 161.2 CE, la propia doctrina constitucional 
ya ha reconocido en reiteradas ocasiones que los cinco 
meses son, precisamente el límite máximo inicialmen-
te previsto para la suspensión y que se incluye «entre 
las potestades de este Tribunal ratificar o levantar la 
suspensión dentro de este plazo» (ATC 157/2008, de 
12 de junio FJ 2).

En el mismo sentido, y por todos, cabe citar, en-
tre otros, los AATC 355/1989, de 20 de junio, FJ 1; 
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154/1994, de 3 de mayo, FJ 1; 222/1995, de 18 de julio, 
FJ 1; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 99/2003, de 6 de 
marzo, FJ 5, y en especial, el ATC 417/1997, de 16 de 
diciembre, en cuyo fundamento jurídico 1 se dice: 

«(...) debe recordarse a este respecto que, según doctri-
na ya consolidada, nada impide a la Comunidad Autó-
noma autora de la Ley recurrida solicitar anticipada-
mente –esto es, antes del transcurso de los cinco meses 
a los que alude el art. 161.2 CE–el levantamiento de la 
suspensión (AATC 1140/1987, 355/1989 y 504/1989), 
toda vez que el tenor literal de dicha disposición cons-
titucional indica que los cinco meses son, precisa-
mente, el límite máximo inicialmente previsto para la 
suspensión, incluyéndose, por tanto, entre las atribu-
ciones de este Tribunal la de ratificar o levantar la sus-
pensión dentro de ese plazo. De otro lado, tampoco el 
art. 30 LOTC veda en modo alguno que este Tribunal 
acuerde el levantamiento de la suspensión sin necesi-
dad de agotar el reiterado plazo de cinco meses (AATC 
154/1994, 221/1995, 222/1995 y 292/1995)».

Con la intención de apuntar brevemente cuáles son los 
parámetros que a criterio del Alto Tribunal rigen la 
decisión sobre el levantamiento o el mantenimiento de 
la suspensión, y sin perjuicio de que esta representa-
ción los desarrolle posteriormente poniéndolos en re-
lación con el precepto impugnado, debemos destacar 
que las resoluciones del Tribunal Constitucional acer-
ca del mantenimiento o no de la suspensión automáti-
ca, queda presidida por la ponderación de los intereses 
en juego, por el examen de las situaciones creadas por 
la norma, por la naturaleza de los actos impugnados 
regidos por el principio de presunción de la constitu-
cionalidad de las normas objeto del conflicto, y por la 
consistencia de las razones que aporte el Gobierno en 
defensa del referido mantenimiento. En consecuencia, 
y partiendo siempre, según una consolidada jurispru-
dencia constitucional recaída en diversos incidentes 
de suspensión, es preciso que en el presente supuesto 
se ponderen los intereses en presencia, a saber tanto 
el general y público, como el particular y privado de 
terceras personas afectadas y se analicen los perjui-
cios de imposible o difícil reparación que se sigan del 
mantenimiento o levantamiento de la suspensión de 
la vigencia o aplicación de la disposición o resolución 
impugnada (AATC 727/1984, de 22 de noviembre, 
FJ 2; 753/1984, de 29 de noviembre, FJ 2; 175/1985, 
de 7 de marzo, FJ único; 355/1989, de 20 de junio, 
FJ 3; 329/1992, de 27 de octubre, FJ 2; 46/1994, de 8 
de febrero, FJ 1; 251/1996, de 17 de septiembre, FJ 1; 
231/1997, de 24 de junio, FJ 1; 417/1997, de 16 de di-
ciembre, FJ 1; 169/1998, de 14 de julio, FJ 1; 218/1998, 
de 14 de octubre, FJ 1; 18/1999, de 26 de enero, FJ 1; 
72/1999, de 23 de marzo, FJ 1; 100/2002, de 5 de junio 
FJ 2; 88/2008, de 2 de abril, FJ 2, y 157/2008, de 12 
de junio, FJ 2).

B) Naturaleza de la institución suspensiva del 
artículo 161.2 CE y el principio de legitimidad 
constitucional de las tasas previstas en la Ley 
del Parlamento de Cataluña 5/2012

La potestad gubernamental de veto suspensivo esta-
blecida en el artículo 161.2 CE en el seno de los pro-
cedimientos constitucionales instados contra las Co-
munidades Autónomas aparece como una medida 
estrictamente procesal, de naturaleza cautelar o de 
protección preventiva sobre la cual el propio Tribunal 
Constitucional se deberá pronunciar y sin que por ello 
deba entrar en el fondo del asunto. En este sentido, es-
te Tribunal ha venido reconociendo que en la opera-
ción de ponderación de los intereses en presencia a los 
efectos de poder adoptar la correspondiente decisión 
sobre el mantenimiento o levantamiento del precep-
to o de la norma impugnada, única y exclusivamente 
deben tenerse en cuenta las situaciones de hecho que 
se derivan del análisis de las normas impugnadas y en 
atención al carácter cautelar de la medida, al margen 
pues de la viabilidad de las pretensiones que las partes 
han formulado (AATC 100/2002, de 5 de julio, FJ 2, y 
176/2002, de 1 de octubre, FJ 1).

En consecuencia, y partiendo de esta óptica cautelar 
el Tribunal debe tomar en consideración la naturale-
za excepcional de la suspensión de las leyes, deriva-
da de la presunción de constitucionalidad de las mis-
mas, como consecuencia del principio democrático. 
Por todo ello, el levantamiento o el mantenimiento de 
la suspensión del precepto impugnado derivada de la 
invocación gubernamental del artículo 161.2 CE de-
be determinarse, de acuerdo con la doctrina consoli-
dada de ese Tribunal y mantenida en el ya citado ATC 
417/1997, atendiendo a lo siguiente: 

«(...) la presunción de legitimidad de que gozan las le-
yes, en cuanto expresión de la voluntad popular (AATC 
154/1994 y 221/1995); la necesidad de ponderar, de 
un lado, los intereses en presencia, tanto el general y 
el público como el particular de las terceras personas 
afectadas, y, de otra parte, los perjuicios de imposi-
ble o difícil reparación que se sigan del mantenimien-
to o levantamiento de las suspensiones (especialmente, 
AATC 222/1995 y 291/1995); y, por último, que to-
do ello debe ser examinado a la luz de la naturaleza 
cautelar de la medida y sin prejuzgar la decisión so-
bre el fondo del asunto (por todos, AATC 154/1994 y 
221/1995 de 18 de julio FJ3)».

Sobre el carácter excepcional de la institución suspen-
siva, el Tribunal se ha pronunciado en el sentido de 
afirmar que la misma «[...] es, además, tanto más enér-
gica cuanto más directa es la conexión del órgano con 
la voluntad popular y llega por eso a su grado máximo 
en el caso del legislador, que lo es, precisamente, por 
ser el representante de tal voluntad. Como el legisla-
dor está vinculado por la Constitución la constatación 
de que la Ley la ha infringido destruye la presunción 
y priva de todo valor a la Ley, pero mientras tal cons-
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tatación no se haya producido, toda suspensión de la 
eficacia de la Ley, como contraria a dicha presunción, 
ha de ser considerada excepcional, [...] (STC 66/1985 
de 23 de mayo FJ3)».

Estrechamente vinculada con el carácter de excepcio-
nal del mantenimiento de la suspensión de la norma 
impugnada, en cuanto excepción a la regla general de 
eficacia de las normas, el Tribunal ha mencionado en 
reiteradas ocasiones sobre la necesidad de que el Go-
bierno aporte cuantos razonamientos y argumentos 
sean suficientes a los efectos de poder justificar la ne-
cesidad de la medida suspensiva. En esta línea argu-
mental y sobre el alcance de la referida justificación, el 
Tribunal ha manifestado: «En este sentido ha de recor-
darse que el mantenimiento de la suspensión requiere 
que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo 
invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que 
«es preciso demostrar o, al menos, razonar consisten-
temente su procedencia y la imposible o difícil repara-
ción de los mismos, ya que debe partirse en principio 
de la existencia de una presunción de constituciona-
lidad a favor de las normas o actos objeto de conflic-
to (AATC 472/1988, 589/1988, 285/1990, 266/1994, 
267/1994, 39/1995, 156/1996, y 100/2002)» (ATC 
176/2004, de 11 de mayo, FJ 3)» (AUTO 300/2005, 
de 5 de julio de 2005, FJ 3), añadiendo también el Al-
to Tribunal que «los argumentos en los que justifique 
el mantenimiento de la suspensión solicitada han de 
ser aportados y razonados con detalle [...]» (AATC 
88/2008, de 2 de abril, FJ 5, y 189/2001, de 3 de julio, 
FJ 1) y «desarrolladas de forma convincente por quien 
las alega» (ATC 29/1990, de 16 de enero, FJ 1) de mo-
do que «el mecanismo previsto en el artículo 161.2 no 
pueda ser prolongado sin una justificación expresa y 
suficiente (ATC 154/1994)» (ATC 221/1995, de 18 de 
julio, FJ 3).

A mayor abundamiento, el Alto Tribunal también ha 
venido a exigir a quien deba probar la necesidad de 
la medida cautelar solicitada que la verosimilitud de 
los perjuicios invocados y que sirven de soporte para 
justificar el mantenimiento de la suspensión del pre-
cepto impugnado no puede quedar condicionada a la 
necesidad de proceder al análisis de fondo del asunto, 
evitando por ello, que se aporten suposiciones o apro-
ximaciones de hecho. En este sentido, debe mencio-
narse el ATC 189/2001 de 3 de julio que en su FJ 2 
establece: «Ya dijimos con ocasión del mismo trámi-
te incidental de otro tributo autonómico, en el que el 
Abogado del Estado empleaba el mismo argumento, 
que la verosimilitud de los perjuicios invocados por el 
Abogado del Estado, meramente potenciales e hipoté-
ticos, aparece condicionada en este supuesto a que en 
la Sentencia resuelva en su momento el recurso de in-
constitucionalidad».

Finalmente, el Alto Tribunal ha exigido que la deci-
sión sobre el mantenimiento o la suspensión del pre-
cepto impugnado debe de adoptarse previa valoración 

o ponderación de un lado, de los intereses concernidos 
ya sean públicos y generales o particulares y priva-
dos de terceros afectados y de otro, de los «perjuicios 
irreparables de imposible o difícil reparación» (ATC 
69/2012, de 17 de abril FJ 2) que se derivarían tanto 
del mantenimiento, como del levantamiento de la sus-
pensión de la vigencia de los preceptos impugnados.

En este sentido, es reiterada la doctrina constitucional 
que corrobora lo anteriormente expuesto, como ha in-
dicado en el ATC 44/2011, de 12 de abril, en el Fun-
damento Jurídico 2: «Sobre este tipo de incidentes de 
suspensión es reiterada nuestra doctrina según la cual, 
para decidir acerca del mantenimiento o levantamien-
to de la misma, es necesario ponderar, de un lado, los 
intereses que se encuentran concernidos, tanto el ge-
neral y público como, en su caso, el particular o priva-
do de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios 
de imposible o difícil reparación que puedan derivarse 
del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. 
Igualmente, se ha destacado que esta valoración ha de 
efectuarse mediante el estricto examen de las situacio-
nes de hecho creadas y al margen de la viabilidad de 
las pretensiones que se formulen en la demanda, re-
cordando que el mantenimiento de la suspensión re-
quiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe 
la iniciativa, aporte y razone con detalle los argumen-
tos que la justifiquen, pues debe partirse en principio 
de la presunción de constitucionalidad de las normas 
objeto de recurso (por todos, ATC 105/2010, de 29 de 
julio, FJ 2)».

En el mismo sentido, y entre otras muchas, se ha pro-
nunciado este Tribunal en los AATC 189/2001, de 3 de 
julio FJ 1; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 105/2010, 
de 29 de julio, FJ 2; 42/2011, de 12 de abril, FJ 2, y 
69/2012, de 17 de abril, FJ 2.

Finalmente, destacar que de la lectura de la jurispru-
dencia constitucional anteriormente reproducida el 
Alto Tribunal exige que en la operación de pondera-
ción no se tenga en cuenta en ningún caso, ni la cues-
tión de fondo objeto de análisis jurídico-constitucio-
nal, toda vez que no puede existir ninguna vinculación 
entre la necesidad de la medida adoptada en el proce-
dimiento incidental y el contenido de la resolución de 
fondo que en su día se pueda adoptar, ni el margen de 
viabilidad de las pretensiones que se formulen en la 
demanda (además de las anteriormente reproducidas 
cabe citar también los AATC 12/2006, de 17 de enero, 
FJ 5; 157/2008, de 12 de junio, FJ 4; 114/2011, de 19 de 
junio, FJ 4, y 95/2011, de 21 de junio, FJ 4).
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C) Ponderación de los intereses en presencia 
en este procedimiento de inconstitucionalidad: 
únicamente se producen daños reales y 
perjuicios irreparables de imposible o difícil 
reparación si se mantiene la suspensión de los 
artículos 16 –en lo relativo al apartado 1 del 
nuevo artículo 3.bis.1-1 del Texto refundido 
de la Ley de tasas y precios públicos de la 
Generalitat de Cataluña– y 41 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 
de marzo, de medidas fiscales, financieras y 
administrativas y de creación del impuesto 
sobre las estancias en establecimientos 
turísticos

La Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, como in-
dica su preámbulo, se presenta junto con la Ley de 
presupuestos de la Generalitat para el 2012 y se en-
marca en el contexto de crisis económica y financie-
ra internacional en el que se encuentra Cataluña y el 
conjunto de España. Precisamente, y siguiendo la li-
teralidad del preámbulo, «los problemas estructurales 
de la economía catalana que han conducido a esta cri-
sis y sus repercusiones ilustran la necesidad urgente 
de algunas de las medidas adoptadas», algunas de las 
cuales «se dirigen a incrementar los ingresos –entre 
estas, las medidas tributarias recogidas en los títulos I 
y III– y otras tratan de reducir el gasto público, funda-
mentalmente las que recoge el título II, que pretenden 
una estrategia de racionalización de los recursos hu-
manos al servicio de la Administración catalana». De 
ahí, pues, la estructuración del Proyecto de ley en tres 
títulos, con las rúbricas «Medidas fiscales» (título I), 
«Medidas relativas al régimen jurídico de las finanzas 
públicas» (título II) e «Impuesto sobre las estancias en 
establecimientos turísticos» (título III).

Asistimos a un debate ideológico y técnico sobre la 
magnitud, la rapidez y los instrumentos del ajuste, pe-
ro parece pacífico que éste debe hacerse porque los 
niveles de déficit y deuda públicos alcanzados no son 
sostenibles. La reducción del déficit público puede en-
cauzarse por tres vías básicas: la reducción o supre-
sión de compromisos de gasto, el incremento de las 
fuentes de financiación o de su volumen y la optimiza-
ción de la relación entre ingresos y gastos, de manera 
que se alcancen los mismos objetivos con menor con-
sumo de recursos, esto es, se gane en eficiencia. Estas 
opciones pueden articularse de manera alternativa o 
complementaria.

Las tasas cuestionadas vienen a aumentar las fuentes 
de ingresos de la Generalitat de Cataluña, junto con el 
resto de medidas de incremento de tasas o de creación 
de nuevas tasas previstas en la Ley 5/2012.

En el actual contexto de crisis y de consolidación fis-
cal, mantener la suspensión de las tasas implicaría 
comprometer los compromisos financieros de Catalu-
ña y del conjunto del Reino de España con relación a 
los umbrales de déficit fijados en el marco europeo.

Y aunque pueda pensarse que es un argumento políti-
co –porque en parte lo es– no parece el mejor mensaje 
que lanzar a los mercados y a las instituciones euro-
peas que una Comunidad Autónoma no puede usar su 
autonomía financiera para crear nuevas tasas con las 
que reducir el déficit público.

Pero hay que recordar que actualmente la estabili-
dad presupuestaria es un imperativo constitucional. 
La principal novedad de la reforma del artículo 135 
CE radica en que introduce un verdadero principio, el 
de estabilidad presupuestaria, que ya no cabe utilizar 
solo instrumentalmente para aplicar los fines cons-
titucionales, sino que se erige en un fin en sí mismo 
que habrá que ponderar con los principios y derechos 
constitucionales vigentes hasta ahora. Dicha pondera-
ción puede expresarse así: máxima consecución de los 
principios y derechos del Estado social con mínima 
desviación de la estabilidad presupuestaria.

La configuración del principio de estabilidad presu-
puestaria se articula a partir de dos criterios comple-
mentarios: los de limitación y control del déficit pú-
blico estructural (apartado 2) y de la deuda pública 
(apartado 3), pues una y otra magnitud expresan o re-
velan la situación y la tendencia, respectivamente, de 
la economía pública de un país.

El preámbulo de la reforma constitucional alude a este 
cambio axiológico cuando expone que con ella «la es-
tabilidad presupuestaria adquiere un valor verdadera-
mente estructural y condicionante de la capacidad de 
actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo 
del Estado Social que proclama el art. 1.1 de la propia 
Ley Fundamental y, en definitiva, de la prosperidad 
presente y futura de los ciudadanos. Un valor, pues, 
que justifica su consagración constitucional, con el 
efecto de limitar y orientar, con el mayor rango nor-
mativo, la actuación de los poderes públicos.»

Así pues, a partir de ahora, los poderes públicos debe-
rán perseguir conjuntamente los objetivos de optimi-
zación de las prestaciones sociales (educación, cultu-
ra, sanidad, protección social, dependencia, vivienda) 
y de estabilidad presupuestaria, ponderando entre 
ellos según sean las necesidades sociales, de un lado, y 
de otro las disponibilidades y previsiones presupuesta-
rias en cada momento y lugar.

En este contexto, las tasas suspendidas venían a refor-
zar las fuentes de financiación de la prestación del ser-
vicio de la justicia y del servicio de salud, y con ello a 
cumplir los objetivos de déficit necesarios para mante-
ner la estabilidad presupuestaria.

Los preceptos suspendidos, de clara naturaleza fiscal, 
inciden sobre la recaudación, e indirectamente, sobre 
la contención del gasto farmacéutico –en el caso de 
la tasa prevista en el artículo 41 de la Ley 5/2012–. 
La sostenibilidad del sistema sanitario público impo-
ne a todos los poderes públicos la necesidad de adop-
tar medidas de racionalización y contención del gasto 
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farmacéutico, pues es uno de los principales compo-
nentes del gasto sanitario, en una situación como la 
actual, caracterizada por una exigente reducción de 
gasto público.

El no cobro de las tasas durante el período de suspen-
sión produce perjuicios irreparables de imposible o di-
fícil reparación respecto de los ingresos de la Genera-
litat y de los límites de déficit, pero también elimina 
los efectos de racionalización de la petición de medi-
camentos en el caso de la tasa prevista en el artículo 41 
de la Ley 5/2012.

De todo lo expuesto anteriormente se deduce que, en 
caso de acordar el levantamiento de la suspensión de 
los preceptos impugnados, simplemente se va a recupe-
rar el régimen jurídico anterior relativo a dos tasas so-
bre servicios que actualmente se continúan prestando.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional, 

Otrosí solicita

Que, de conformidad con lo que se manifiesta en el an-
terior otrosí, y previos los trámites oportunos, acuerde 
el levantamiento inmediato de la suspensión de los ar-
tículos 16 –en lo relativo al apartado 1 del nuevo artí-
culo 3.bis.1-1 del Texto refundido de la Ley de tasas y 
precios públicos de la Generalitat de Cataluña– y 41 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de 
marzo, de medidas fiscales, financieras y administra-
tivas y de creación del impuesto sobre las estancias en 
establecimientos turísticos.

Barcelona para Madrid, a 5 de febrero de 2013

Fernando Domínguez García
Letrado del Parlamento de Cataluña

Recurs d’inconstitucionalitat 1017/2010, in
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra determinats articles de la Llei 5/2009, 
del 28 d’abril, dels recursos contra la qua
lificació negativa dels títols o les clàusu
les concretes en matèria de dret català que 
s’hagin d’inscriure en un registre de la pro
pietat, mercantil o de béns mobles de Ca
talunya
Tram. 381-00002/08

Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre 
l’incident d’execució

Tribunal Constitucional

Sala: Pleno

Magistrados: Excms. Srs. don Pascual Sala Sánchez, 
don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón 
Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Ba-
tarrita, 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

Núm. registro: 1017-2010

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad 1017-2010

Fallo: No haber lugar a la solicitud formulada por el 
Abogado del Estado en relación con la resolución de 
18 de junio de 2010 de la Dirección General de Dere-
cho y Entidades Jurídicas de la Generalitat de Catalu-
ña que decide un recurso gubernativo interpuesto el 30 
de marzo contra la calificación del Registrador de la 
Propiedad núm. 4 de Barcelona.

Auto

Antecedentes

1. El día 29 de diciembre de 2010 tuvo entrada en el 
Registro General del Tribunal Constitucional escrito 
de la Abogacía del Estado mediante el que, conforme 
al art. 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal (LOTC), plantea incidente de ejecución de la pro-
videncia de 18 de febrero de 2010 y del Auto 105/2010, 
de 29 de julio, ambos de este Tribunal, en relación con 
la resolución de 18 de junio de 2010 de la Dirección 
General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Gene-
ralitat de Cataluña que decide un recurso gubernativo 
interpuesto el 30 de marzo contra la calificación del 
Registrador de la Propiedad núm. 4 de Barcelona.

2. Esta solicitud se enmarca dentro de los siguientes 
contextos fáctico y jurídico: 

a) Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal Constitucional el día 8 de febrero de 
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2010, el Abogado del Estado, en nombre del Presiden-
te del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucio-
nalidad contra los artículos 3.4 y 7.2 y, por conexión, 
contra los artículos 1 y 3.3 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2009, de 28 de abril, de los recursos con-
tra la calificación negativa de los títulos o las cláusu-
las concretas en materia de Derecho catalán que deban 
inscribirse en un registro de la propiedad, mercantil o 
de bienes muebles de Cataluña.

El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE, a fin 
de que se acordase la suspensión de la ley impugnada.

b) Por providencia de 18 de febrero de 2010, el Pleno 
del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección 
Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de incons-
titucionalidad, dar traslado de la demanda y documen-
tos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, 
al Congreso de los Diputados y al Senado así como a 
la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de Catalu-
ña, al objeto de que en el plazo de quince días pudie-
ran personarse en el proceso y formular las alegacio-
nes que estimaren convenientes.

Igualmente, acordó tener por invocado por el Presi-
dente del Gobierno el art. 161.2 de la Constitución, lo 
que comportó la suspensión establecida en el art. 30 
LOTC, comunicándolo a los Presidentes de la Gene-
ralitat de Cataluña y del Parlamento de Cataluña. Por 
último, también se ordenó publicar la incoación del re-
curso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

c) Por ATC 105/2010, de 29 de julio, el Pleno del Tri-
bunal Constitucional decidió mantener la suspensión 
de los incisos «y al menos uno se basa en normas del 
Derecho catalán o en su infracción» e «incluidos los 
que no aleguen la infracción de una norma del Dere-
cho catalán» del art. 3.4 de la ley impugnada así como, 
por conexión, del inciso «o junto con otros motivos» 
de su art. 1. El citado Auto también acordó levantar la 
suspensión en lo restante de los arts. 1 y 3.4 y de los 
arts. 3.3 y 7.2 de la mencionada ley.

d) Por otra parte, el 21 de enero de 2010, en escritura 
autorizada por un Notario de Barcelona, se celebró un 
negocio jurídico consistente en la compraventa de un 
sobrante de aprovechamiento urbanístico transferible 
a otra finca. La mencionada compraventa quedó some-
tida a la condición suspensiva de que el Ayuntamien-
to de Barcelona autorizara la transferencia a una finca 
concreta de los derechos de edificación objeto de la 
compraventa.

Presentada la copia de la escritura en el Registro de 
la Propiedad el 4 de febrero de 2010, el Registrador 
titular del Registro de la Propiedad núm. 4 de Barce-
lona acordó, el día 22 del mismo mes, denegar la ins-
cripción del documento por los defectos no subsana-
bles que constan en la nota de calificación, estimando 
que la condición suspensiva a la que quedó sometida la 
compraventa impide la inscripción, por cuanto la fija-

ción por el Ayuntamiento del instrumento y procedi-
miento para la transferencia, así como su aprobación, 
no es conditio facti sino requisito de validez y eficacia 
de la transferencia, y por tanto presupuesto de la ins-
cripción misma.

e) El 30 de marzo tuvo entrada en el Registro núm. 4 
de Barcelona un recurso contra la precedente nota de 
denegación. El recurso, dirigido a la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado del Ministerio de 
Justicia¸ se fundamentaba esencialmente en los artí-
culos 33, 36 y 39 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de 
julio, por el que se aprueban las normas complementa-
rias al reglamento para la ejecución de la Ley hipote-
caria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad 
de actos de naturaleza urbanística. Entiende el recu-
rrente cumplidos tanto el requisito de estar prevista la 
transferencia de aprovechamiento urbanístico en la le-
gislación urbanística aplicable, como el de su formali-
zación en escritura pública.

Con fecha 31 de marzo de 2010 el Registrador de la 
Propiedad notificó al Notario, a las partes intervinien-
tes en el negocio jurídico, y al Ayuntamiento de Bar-
celona la interposición del recurso.

f) El 27 de abril de 2010 el Registrador titular del Re-
gistro de la Propiedad núm. 4 de Barcelona remitió el 
recurso a la Dirección General de Derecho y Entida-
des Jurídicas de la Generalitat por entender que ésta 
resultaba competente para resolverlo «por fundamen-
tarse la calificación impugnada en normas de derecho 
catalán y de acuerdo con lo que dispone expresamente 
el art. 3.3 de la Ley 5/2009». En el informe emitido 
en defensa de su calificación, el Registrador analiza 
en primer lugar la cuestión competencial, y considera 
que el órgano competente para resolver el recurso es 
la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídi-
cas de la Generalitat, y no la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, ante la que éste se interpu-
so, pues «tanto la regulación de las transferencias de 
aprovechamiento urbanístico como de los derechos de 
edificación corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Cataluña de conformidad con la Sentencia del Tribu-
nal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo».

g) El recurso fue estimado por resolución JUS/3912/2919 
de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídi-
cas de la Generalitat, de 18 de junio de 2010, de tal 
modo que la constancia registral de la transferencia 
del sobrante de edificabilidad sometida a la condición 
suspensiva convenida resulta procedente. Entre otros 
extremos y por lo que se refiere a la competencia de la 
Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas 
de la Generalitat, la resolución invoca el art. 147.2 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) (a tenor del 
cual «corresponde a la Generalitat la competencia ex-
clusiva en materia de régimen de los recursos sobre la 
calificación de los títulos o las cláusulas concretas en 
materia de Derecho catalán, que deban tener acceso 
a un Registro de la propiedad, mercantil o de bienes 
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muebles de Cataluña»), para concluir, en una interpre-
tación finalista de la Ley 5/2009, que «en el presente 
caso, aunque en el recurso no se citen normas catala-
nas, es evidente que versa sobre una materia regulada 
por la legislación catalana¸ contenida hoy en el artícu-
lo 545-2 de nuestro Código Civil, en el Decreto legis-
lativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de urbanismo... por la Ley 
22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta municipal de 
Barcelona, en que se fundamenta el título calificado y 
los instrumentos de planificación que se amparan. Ma-
terialmente, el recurso versa, pues, sobre una cuestión 
regulada por el Derecho catalán, eso es, la posibilidad 
de establecer negocios jurídicos de transferencia de los 
sobrantes de aprovechamiento urbanístico atribuidos 
por los planes de ordenación urbana municipales co-
mo una facultad separada del derecho de propiedad 
sobre una finca. El hecho de que tenga que analizar 
unas normas reglamentarias estatales, que son mera-
mente adjetivas y relativas a la mecánica registral, no 
excluye aquella competencia nuestra y, en consecuen-
cia, de acuerdo con el artículo 147 del Estatuto y el ar-
tículo 1 de la Ley 5/2009, de 28 de abril, tenemos que 
concluir que esta Dirección General es competente pa-
ra resolver el recurso planteado.»

3. El 29 de diciembre de 2010 el Abogado del Esta-
do planteó ante el Tribunal Constitucional escrito so-
licitando que se declarase la nulidad de la resolución 
JUS/3912/2919, de 18 de junio de 2010, de la Dirección 
General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Gene-
ralitat mediante la que se declara competente para co-
nocer y resolver el recurso gubernativo que fue inter-
puesto el 30 de marzo de 2010 contra la calificación 
del Registrador de la Propiedad núm. 4 de Barcelona 
con el argumento de que «a pesar de que el recurso no 
cita normas catalanas, es evidente que versa sobre una 
materia regulada por la legislación catalana».

Señala el Abogado del Estado que la Dirección Gene-
ral de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generali-
tat contradice claramente las resoluciones del Tribunal 
Constitucional sobre la suspensión de los preceptos re-
curridos de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009. 
En concreto, la providencia de 18 de febrero de 2010, 
por la que fue admitido el recurso de inconstitucio-
nalidad, quedando en suspenso los preceptos recurri-
dos desde el 8 de febrero de 2010, así como el Au-
to 105/2010, de 29 de julio, que acordó mantener la 
suspensión de los incisos «y al menos uno se basa en 
normas del Derecho catalán o en su infracción» e «in-
cluidos los que no aleguen la infracción de una norma 
del Derecho catalán» del art. 3.4 de la Ley 5/2009 y, 
por conexión, del inciso «o junto con otros motivos» 
del art. 1.

Afirma en consecuencia que, desde la interposición 
del recurso gubernativo que motiva este incidente, y 
en el momento de su resolución, se encontraba suspen-
dida la vigencia de todos los preceptos recurridos, si 

bien con posterioridad el reseñado Auto mantuvo la 
suspensión de la vigencia de los incisos señalados en 
el anterior antecedente.

Entiende el Abogado del Estado que la Dirección Ge-
neral de Derecho y Entidades Jurídicas de la Gene-
ralitat, sobre la base de que la controversia de fondo 
versaba sobre la interpretación que debía darse a de-
terminados preceptos autonómicos, resolvió un re-
curso potestativo fundado únicamente en Derecho 
común. Y continúa señalando que, en el mejor de los 
casos, se trataría de un recurso gubernativo mixto en 
el que se ventilaría la aplicación de los Derechos co-
mún y autonómico. Al margen del replanteamiento 
que luego hizo la Dirección General de Derecho y En-
tidades Jurídicas de la Generalitat, el recurso se fun-
dó exclusivamente en legislación común, por lo que la 
competencia para tramitarlo y resolverlo correspondía 
a la Dirección General de los Registros y del Notaria-
do. La resolución de la Dirección General de Derecho 
y Entidades Jurídicas de la Generalitat fue pues dic-
tada, en opinión del Abogado del Estado, en flagrante 
contradicción con la providencia de este Tribunal de 
18 de junio de 2010, y del posterior ATC 105/2010 que 
mantuvo la suspensión de determinados preceptos.

4. Por providencia de 15 de febrero de 2011, el Ple-
no acordó tener por recibido el precedente escrito del 
Abogado del Estado y dar traslado de copia del mismo 
al Ministerio Fiscal, a la Dirección General de Dere-
cho y Entidades Jurídicas de la Generalitat de la Gene-
ralitat de Cataluña y a las representaciones legales de 
la Generalitat de Cataluña y del Parlamento de Catalu-
ña, concediéndoles un plazo de diez días para que for-
mulen las alegaciones que estimen oportunas.

5. El 7 de marzo de 2011 tuvo entrada en el Regis-
tro General de este Tribunal escrito del Parlamento de 
Cataluña en el que, tras recordar que no ha intervenido 
en el procedimiento administrativo de estimación del 
recurso y no es parte en el procedimiento constitucio-
nal, sostiene que no puede dictarse la nulidad de la re-
solución de la Dirección General de Derecho y Enti-
dades Jurídicas de la Generalitat y que, en todo caso y 
para poder hacerlo, el Tribunal debería dictar primero 
la correspondiente Sentencia. Se apoya a estos efectos 
en la jurisprudencia de este Tribunal relativa a las in-
cidencias de ejecución que, bien que referidas a Sen-
tencias dictadas por el Tribunal (no a Autos), inadmite 
el incidente de ejecución en razón de que el objeto del 
tema se halla sub iudice ante la jurisdicción ordinaria.

6. El Abogado de la Generalitat de Cataluña presentó 
sus alegaciones el día 9 de marzo de 2011, solicitando 
la desestimación del incidente de ejecución planteado. 
Comienza el Abogado de la Generalitat por recordar 
que la resolución de la Dirección General de Derecho 
y Entidades Jurídicas de la Generalitat fue publicada 
en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña» y 
que el recurso fue comunicado a la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, esto es, que se dio a 
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la resolución en cuestión la publicidad oportuna para 
evitar que se produjeran resoluciones contradictorias. 
A continuación, el Abogado de la Generalitat expone 
que la Dirección General de Derecho y Entidades Ju-
rídicas de la Generalitat consideró que, tratándose de 
un recurso gubernativo sobre la aplicación de normas 
del Derecho catalán y sobre su interpretación, la reso-
lución del mismo le corresponde a ella.

Por otra parte, el Abogado de la Generalitat recuer-
da que el ATC 105/2010 mantuvo la suspensión de la 
vigencia de dos incisos del art. 3.4 de la Ley 5/2009 
y, por conexión, de un inciso del art. 1 de la ley, y le-
vantó la suspensión en los restantes de los artículos 1 
y 3.4, así como de los artículos 3.3 y 7.2 de dicha ley, 
dándose la circunstancia de que la resolución de la Di-
rección General de Derecho y Entidades Jurídicas de 
la Generalitat se dictó en base a lo previsto en el art. 
3.3 de la ley.

Para el Abogado de la Generalitat, no cabe considerar 
que la suspensión automática acordada por el Tribunal 
afecte a todos los preceptos impugnados (esto es, a los 
artículos 3.4 y 7.2 y, por conexión también a los arts. 
1 y 3.3. de la Ley 5/2009), puesto que la Generalitat 
de Cataluña se opuso tanto a la admisión del presente 
recurso de inconstitucionalidad, por lo que se refiere a 
los arts. 1 y 3.3, como posteriormente a la suspensión 
de estos preceptos.

7. El Ministerio Fiscal, con fecha 14 de marzo de 2011, 
evacuó el trámite conferido por la providencia de 19 
de mayo. En su escrito el Ministerio Fiscal analiza la 
resolución de la Dirección General de Derecho y En-
tidades Jurídicas de la Generalitat que resolvió el re-
curso planteado contra la nota del Registrador de la 
Propiedad núm. 4 de Barcelona, afirmando que tal re-
solución se ha basado en la aplicación e interpretación 
de normas de Derecho catalán. Para el Ministerio Fis-
cal, las normas estatales citadas en la resolución de la 
Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas 
de la Generalitat (artículo 23 de la Ley hipotecaria y 
artículos 33 y 39 del Real Decreto 1093/1997) no son 
determinantes de la resolución de la controversia jurí-
dica planteada como consecuencia de la nota de cali-
ficación negativa del Registrador, ya que el motivo del 
recurso no es tanto la aplicación e interpretación de las 
normas registrales estatales como la interpretación de 
la cláusula contenida en la escritura de compraventa 
como condición suspensiva. En la resolución material 
de la controversia jurídica planteada por el recurso, cu-
yo objeto está previsto y regulado por la legislación ur-
banística catalana, la normativa registral es pues ins-
trumental, utilizándose para señalar y contrastar que 
el negocio jurídico recogido en escritura pública y su 
objeto tendrían el correspondiente reflejo registral en 
los términos señalados en el Real Decreto 1093/1997.

Por tanto, dándose la circunstancia de que la suspen-
sión acordada por el Tribunal Constitucional no ex-
cluía del ámbito de vigencia de la Ley 5/2009 los su-

puestos en que los recursos se basaran en motivos que 
se sustentaran exclusivamente en el Derecho catalán, 
debe concluirse que la Dirección General de Derecho 
y Entidades Jurídicas de la Generalitat no ha descono-
cido el alcance de la suspensión contenida en el ATC 
105/2010, de tal modo que el incidente de ejecución 
planteado carece de objeto.

Fundamentos jurídicos

1. El Abogado del Estado, mediante escrito de 29 de 
diciembre de 2010, plantea ante este Tribunal inciden-
te de ejecución de la providencia de 18 de febrero de 
2010 y del ATC 105/2010, de 29 de julio, en relación 
con la resolución de 18 de junio de 2010 de la Direc-
ción General de Derecho y Entidades Jurídicas de la 
Generalitat de Cataluña que decide un recurso guber-
nativo interpuesto el 30 de marzo contra la calificación 
del Registrador de la Propiedad núm. 4 de Barcelona.

El Abogado del Estado justifica su petición con fun-
damento en el art. 92 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), tal como ha sido modificado 
por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, que esta-
blece que este Tribunal podrá «resolver las incidencias 
de la ejecución» de sus resoluciones.

Considera el Abogado del Estado que la resolución 
JUS/3912/2919, de 18 de junio de 2010, de la Direc-
ción General de Derecho y Entidades Jurídicas de la 
Generalitat se fundamenta en determinados artículos 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009 que se 
encuentran suspendidos por las citadas resoluciones 
de este Tribunal. Al resolver la Dirección General de 
Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat un re-
curso fundado únicamente en Derecho común o, alter-
nativamente, un recurso mixto basado en normas de 
Derecho común y catalán, sobre la base de que la con-
troversia de fondo versaba únicamente sobre la inter-
pretación de este último, se contradice la providencia 
de este Tribunal de 18 de junio de 2010, y el posterior 
ATC 105/2010 que mantuvo la suspensión de determi-
nados preceptos. En atención a todo ello, solicita que 
se declare la nulidad de la citada resolución.

2. La Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, ha modi-
ficado la anterior redacción del artículo 92 LOTC, in-
cluyendo un párrafo en cuya virtud la declaración de 
nulidad puede ser extendida por este Tribunal Cons-
titucional a cualquier resolución que contravenga las 
dictadas en el ejercicio de su jurisdicción con ocasión 
de la ejecución de éstas, previa audiencia a los mismos 
órganos que en el supuesto del art. 4.3 LOTC. Esta 
misma ley ha modificado asimismo el art. 4 LOTC, 
precepto que ya establecía la imposibilidad de promo-
ver cuestiones de jurisdicción o competencia al Tri-
bunal Constitucional, añadiendo ahora la competencia 
del Tribunal para delimitar el ámbito de su propia ju-
risdicción y adoptar cuantas medidas considere nece-
sarias para preservarla «incluyendo la declaración de 
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nulidad de aquellos actos y resoluciones que la menos-
caben».

Sobre la base de estos artículos el ATC 107/2009, 
de 24 de marzo, FJ 2, tras afirmar que «los precep-
tos citados tienen por finalidad la defensa de la po-
sición institucional del Tribunal Constitucional pro-
tegiendo su ámbito jurisdiccional frente a cualquier 
intromisión ulterior, pues establecen la posibilidad de 
anular cualquier acto que pudiera menoscabar dicho 
ámbito», concluyó que determinadas resoluciones de 
la Administración local que contradicen un Auto de 
mantenimiento de la suspensión acordada por el Tri-
bunal Constitucional en un procedimiento de conflic-
to positivo de competencias (ATC 355/2007, de 24 de 
julio) encajan en la categoría de actos o resoluciones 
susceptibles de menoscabar la jurisdicción del Tribu-
nal Constitucional a la que se refiere el art. 4 LOTC o 
de contravenir las resoluciones dictadas en el ejercicio 
de su jurisdicción, en los términos del art. 92. LOTC, 
pues –en el decir de dicho Auto– «pese a la naturaleza 
resolutoria de un incidente cautelar», es una resolución 
«dictada en el ejercicio de las atribuciones del Tribu-
nal Constitucional, tal como las mismas se le confie-
ren en el art. 161.2 CE en relación con los arts. 64 y 65 
LOTC.» (ATC 107/2009, FJ 3).

Por idénticas razones este planteamiento resulta de 
aplicación en el presente caso, caracterizado por la 
naturaleza resolutoria del incidente cautelar del ATC 
105/2010, de mantenimiento de la suspensión acorda-
da en el marco de un procedimiento de inconstitucio-
nalidad.

3. Para la resolución del presente incidente, debemos 
tener en cuenta, en primer lugar, que tanto la inter-
posición del recurso como la resolución de la Direc-
ción General de Derecho y Entidades Jurídicas de la 
Generalitat se produjeron con anterioridad al ATC 
105/2010, por lo que procede determinar si el inciden-
te de ejecución debe resolverse atendiendo a la suspen-
sión de la vigencia y aplicación de la totalidad de los 
preceptos impugnados de la Ley 5/2009, de acuerdo 
con la providencia de 18 de febrero de 2010 o si, por el 
contrario, resulta pertinente en estos momentos aten-
der únicamente al contenido del citado Auto, que acor-
dó mantener la suspensión de los incisos «y al menos 
uno se basa en normas del Derecho catalán o en su in-
fracción» e «incluidos los que no aleguen la infracción 
de una norma del Derecho catalán» del art. 3.4, así co-
mo, por conexión, del inciso «o junto con otros moti-
vos» del art. 1, levantando la suspensión en lo restante.

En lo que resulta relevante al objeto de este incidente, 
es claro que la suspensión inicial del art. 1 de la Ley 
5/2009, aunque no quedara específicamente acotado 
el inciso cuestionado, no pudo en ningún caso exce-
der del alcance de la impugnación, que se produjo por 
conexión, en cuanto dicho art. 1 pretende regular no 
sólo aquellos casos en que el recurso o la calificación 
registral se funde exclusivamente en normas de Dere-

cho catalán, sino también aquellos supuestos en que se 
funde en normas de Derecho catalán «junto con otros 
motivos». Por lo tanto, pese a la distinta dicción literal, 
en realidad la suspensión inicial y la derivada del ATC 
105/2010 incidieron sobre el mismo inciso del art. 1.

En cuanto al art. 3.3, asimismo impugnado por cone-
xión, se trata de un precepto que regula un mero trá-
mite de comunicación interna entre el Registrador, la 
Dirección General de los Registro y del Notariado y 
la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídi-
cas de la Generalitat, basado en una apreciación del 
primero sobre la competencia estatal o autonómica, 
pero sin efecto vinculante ni valor decisorio alguno. 
Por tanto, aisladamente considerado, el trámite previs-
to en el art. 3.3 carece de entidad suficiente a los efec-
tos de valorar si la resolución de la Dirección General 
de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat ha 
incumplido o no las resoluciones de este Tribunal, y 
en consecuencia la suspensión de su vigencia y aplica-
ción, producida inicialmente y levantada mediante el 
ATC 105/2010, no resulta determinante para resolver 
el incidente de ejecución.

Es por tanto el ATC 105/2010 el que debemos tomar 
ahora en consideración para establecer si la resolución 
de la Dirección General de Derecho y Entidades Ju-
rídicas de la Generalitat ha incumplido la suspensión 
parcial de la Ley 5/2009, ponderando para ello los in-
tereses públicos y privados en presencia y las razo-
nes de seguridad jurídica, particularmente relevantes 
cuando se trata, como recuerda aquél, de instituciones 
precisamente creadas para garantizar la seguridad ju-
rídica preventiva en el tráfico jurídico-privado.

4. Procede pues que recordemos el contenido de nues-
tro ATC 105/2010. En el mismo, tras realizar la ponde-
ración de los intereses implicados en este asunto (tanto 
el general y público como el particular o privado de 
las personas afectadas), acordamos «mantener la sus-
pensión de los incisos “y al menos uno se basa en nor-
mas del Derecho catalán o en su infracción” e “inclui-
dos los que no aleguen la infracción de una norma del 
Derecho catalán” del art. 3.4 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 5/2009, así como, por conexión, del inci-
so “o junto con otros motivos” de su art. 1, en el bien 
entendido que, de los supuestos en que la Dirección 
General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Gene-
ralitat resuelva los recursos que, individualizadamente 
o de modo acumulado, se sustenten exclusivamente en 
el Derecho catalán, no se deriva ningún perjuicio de 
imposible o difícil reparación en los intereses públicos 
o en los de los ciudadanos».

De la lectura del Auto resulta que si la resolución de 
la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídi-
cas de la Generalitat objeto del presente incidente se 
hubiera basado exclusivamente en Derecho catalán, 
procedería la desestimación del presente incidente, ya 
que nos hallaríamos ante un supuesto que no estaría 
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cubierto por las normas que han sido objeto de sus-
pensión.

5. A fin de determinar si la Dirección General de De-
recho y Entidades Jurídicas de la Generalitat ha tras-
pasado los límites de la suspensión acordada por el 
ATC 105/2010, debemos examinar, por tanto, si la 
controversia jurídica ha quedado resuelta con base en 
motivos que se sustentan exclusivamente en el Dere-
cho catalán, en cuyo caso no cabría hablar de la alega-
da infracción, o si la Dirección General de Derecho y 
Entidades Jurídicas de la Generalitat se ha pronuncia-
do también sobre «otros motivos» no fundados en De-
recho catalán, lo que nos llevaría a concluir que sí se 
produjo la violación del mandato de suspensión acor-
dado por este Tribunal.

El fundamento de Derecho tercero de la resolución de 
18 de junio de la Dirección General de Derecho y En-
tidades Jurídicas de la Generalitat, titulado «El apro-
vechamiento urbanístico como objeto de un negocio 
jurídico», define qué es el aprovechamiento urbanís-
tico, analiza la posibilidad de que sea objeto de ne-
gocio jurídico en tanto que concreción del derecho de 
propiedad –y, por tanto, pueda ser transferido a terce-
ros–, y se refiere a las condiciones para que así pueda 
hacerse: que el planeamiento lo autorice y que la finca 
receptora cumpla las condiciones urbanísticas corres-
pondientes, que han de ser determinadas por el instru-
mento de planificación adecuado.

Para la resolución de estas cuestiones, la Dirección 
General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Gene-
ralitat aplica e interpreta normas de Derecho catalán; 
en concreto, el art. 541.2 del Código civil de Cataluña, 
el art. 5 de una ley autonómica –el Decreto Legisla-
tivo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de urbanismo–, la derogada 
Ley 2/2002, de 14 de marzo, autonómica de urbanis-
mo, y, por último, el art. 73.2 de la Ley 22/1998, de 30 
de diciembre, de la carta municipal de Barcelona. Se 
refiere también al art. 531.5 del Código civil catalán 
por cuanto proclama el efecto traslativo del dominio 
del aprovechamiento una vez otorgada la escritura pú-
blica.

Con base en esta normativa –exclusivamente de De-
recho catalán–, la resolución JUS/3912/2919 de la Di-
rección General de Derecho y Entidades Jurídicas de 
la Generalitat ha dado respuesta a la cuestión que le 
ha sido sometida. Cierto es que tal resolución contie-
ne referencias a normas no autonómicas; en concreto, 
a los arts. 23 de la Ley hipotecaria y 33 y 39 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprue-
ban las normas complementarias sobre inscripción en 
el Registro de la Propiedad de los actos de naturaleza 
urbanística. El primero de esos preceptos se refiere a 
los requisitos que para el acceso al registro se exigen a 
las condiciones suspensivas. Por su parte, el Real De-
creto 1093/1997 regula la inscripción de las transfe-
rencias de aprovechamiento urbanístico entre fincas 

pertenecientes a distintos titulares o de distribución 
del mismo entre las que pertenezcan a un solo titu-
lar, conjunto de reglas registrales que, como especifica 
el párrafo primero del art. 33, operan únicamente en 
el supuesto de que tales transferencias estén admiti-
das o previstas por la legislación urbanística aplica-
ble, que no es otra que la legislación autonómica. De 
ahí que tanto el uno como los otros sean, al decir de 
la propia Dirección General de Derecho y Entidades 
Jurídicas de la Generalitat, normas «meramente adje-
tivas y relativas a la mecánica registral» (fundamento 
de Derecho 1.4) y sólo en cuanto tales han sido toma-
das en consideración para la resolución del recurso. La 
resolución de la Dirección General de Derecho y En-
tidades Jurídicas de la Generalitat, en definitiva, de-
cide sobre la controversia de fondo –la licitud de un 
negocio jurídico, concretamente de una compraventa 
de aprovechamiento urbanístico sometido a condición 
suspensiva– únicamente en virtud de lo dispuesto por 
el Derecho sustantivo catalán, y por tanto sin quebran-
tar la suspensión acordada por el ATC 105/2010. Una 
decisión que debe y puede deslindarse de los asientos 
practicados por el Registrador, que viene obligado a 
aplicar la normativa dictada por el Estado en virtud 
de la competencia exclusiva que le corresponde ex art. 
149.1.8 CE en materia de «ordenación de los registros 
e instrumentos públicos». Como razona el Ministerio 
Fiscal, el motivo del recurso no reside en la aplicación 
e interpretación de las normas registrales estatales, si-
no en la de la normativa catalana que materialmente 
rige el negocio jurídico, aunque éste y su objeto hayan 
de tener el correspondiente reflejo registral en los tér-
minos señalados en el Real Decreto 1093/1997.

6. Por los razonamientos expuestos, debemos concluir 
que la resolución de 18 de junio de 2010 por la que la 
Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de 
la Generalitat de Cataluña resuelve un recurso guber-
nativo interpuesto contra la calificación del Registrador 
de la Propiedad núm. 4 de Barcelona, se ha basado ex-
clusivamente en la aplicación e interpretación de nor-
mas del Derecho catalán. Por tanto, no ha desconocido 
el alcance de la suspensión contenido en el Auto del 
Tribunal Constitucional de 29 de julio de 2010.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda

No haber lugar a la solicitud formulada por el Abo-
gado del Estado en relación con la resolución de 18 
de junio de 2010 de la Dirección General de Derecho 
y Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña 
que decide un recurso gubernativo interpuesto el 30 
de marzo contra la calificación del Registrador de la 
Propiedad núm. 4 de Barcelona.

Madrid, a dos de octubre de dos mil doce
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Recurs d’inconstitucionalitat 5762/2002, in
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra els articles 12.4, segon incís, i 38.2 de 
la Llei 16/2002, del 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica

Tram. 381-00006/06

Sentència del Tribunal Constitucional

Reg. 1423 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Ro-
dríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo 
Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, 
doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega 
Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, 
doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tas-
sara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José 
González Rivas, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5762-2002, 
interpuesto por el Presidente del Gobierno, representa-
do por el Abogado del Estado, contra los arts. 12.4, in-
ciso segundo, y 38.2 de la Ley 16/2002, de 28 de junio, 
de protección contra la contaminación acústica de Ca-
taluña. Han comparecido y formulado alegaciones el 
Letrado del Parlamento de Cataluña y el Abogado de 
la Generalitat de Cataluña. Ha sido Ponente el Magis-
trado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa 
el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal Constitucional el día 11 de octubre de 
2002, el Abogado del Estado, en nombre del Presiden-
te del Gobierno, presentó escrito de interposición de 
recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 12.4, 
segundo inciso, y 38.2 de la Ley 16/2002, de 28 de 
junio, de protección contra la contaminación acústica 
de Cataluña. En el recurso se hace expresa invocación 
del art. 161.2 CE, en relación con el art. 30 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a fin de 
que se acuerde la suspensión de los preceptos impug-
nados.

2. Los motivos del recurso interpuesto son los que, su-
cintamente, se recogen a continuación: 

a) Con carácter general el Abogado del Estado advier-
te que la ley impugnada incide directamente en un ám-
bito que parecía suficientemente clarificado tanto por 
las normas básicas del Estado como por la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional, cual es aquel en 
el que confluyen las grandes obras públicas a cargo 
del Estado con competencia específica sobre su régi-
men, construcción y funcionamiento y las normas so-
bre preservación del medio ambiente. Considera que 
la norma además de reabrir la cuestión «a propósito 
de un tipo de obra de capitalísima importancia en las 
comunicaciones, ha prescindido del régimen declara-
do básico en el Real Decreto Legislativo 1320/1986, 
de 28 de junio, modificado por el 6/2001, de 8 de ma-
yo. Normativa básica estatal que trata de cohonestar 
el desarrollo económico con la protección del medio 
ambiente (STC 64/1982 y 107/2000)». A juicio del 
representante del Gobierno, esta conjugación de in-
tereses tiende a evitar que el ente promotor de obras 
o actividades con previsibles consecuencias sobre el 
medio ambiente prescinda de este último. Pero tam-
bién se trata de impedir que una perspectiva excesiva-
mente centrada en el medio ambiente dé lugar a even-
tuales excesos que hagan imposible la satisfacción de 
otros intereses públicos confiados al Estado. Así, la 
valoración del medio ambiente es una exigencia a la 
que deben atender todos los poderes públicos pero lo 
que no puede hacerse es transformar esa evaluación 
preventiva y coordinada por medidas unilaterales que 
dejan vacías de contenido las competencias estatales. 
De esta forma se vulnera una doble competencia esta-
tal: la propia legislación básica sobre medio ambien-
te (art. 149.1.23 CE), ya que entiende que una de las 
bases estatales reconocidas en la materia se concreta 
en los mecanismos de coordinación establecidos para 
la evaluación de los proyectos y toma de decisiones; 
y las competencias sobre determinadas vías y medios 
de comunicación reservadas al Estado (arts. 149.1.20 y 
149.1.21 CE).

b) Entrando ya en el examen de los preceptos objeto 
de impugnación, indica que el art. 12.4, segundo inci-
so dispone: 

«En el caso de construcción de nuevos aeródromos o 
helipuertos, ampliación de los actuales o aumento sig-
nificativo del tráfico, de acuerdo con la declaración de 
impacto ambiental, la sociedad que explota la instala-
ción debe asumir el acondicionamiento de los edificios 
afectados dentro de la nueva zona de ruido.»

Comienza el Abogado del Estado con la advertencia 
sobre la falta de claridad de la redacción del precep-
to, de donde deriva la posibilidad de realizar una in-
terpretación del mismo conforme con la Constitución, 
en el sentido de que el acondicionamiento de las edi-
ficaciones sería posible en el caso de que estuviera 
previsto en la declaración de impacto. En ese caso el 
Abogado del Estado reconoce que la prescripción no 
ofrecería mayores dificultades. Pese a ello plantea que 
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el precepto puede ser también entendido refiriendo la 
frase «de acuerdo con la declaración de impacto» a 
la que inmediatamente le precede sobre el «aumento 
significativo del tráfico». Es decir, se trataría de que 
un aumento significativo del tráfico sobre los niveles 
contemplados en la declaración de impacto colocaría 
a los aeropuertos en situación idéntica a los de nue-
va planta o ampliación de los existentes. En tal caso, 
la declaración de impacto no tendría otra función que 
la de servir como punto de referencia para la medi-
ción de las oscilaciones en la intensidad de la circu-
lación aérea. Interpretación que se entiende contraria 
a las competencias estatales pues la competencia es-
tatal queda condicionada a las posibles oscilaciones 
en la intensidad de uso de un servicio público sobre 
la que el órgano gestor no puede influir, en cuanto no 
la puede limitar, de manera tal que la declaración de 
impacto no tendría una función propia en el sentido 
de facilitar una conjugación de los intereses públicos 
concurrentes y una previsión vinculada al instante en 
que se aborda el proyecto y determina las correspon-
dientes decisiones presupuestarias, sino que quedaría 
sustituida absolutamente por las determinaciones au-
tonómicas posteriores.

Independientemente de lo anterior el Abogado del Es-
tado argumenta que el precepto vulnera la competen-
cia que el art. 149.1.18 CE reserva al Estado respecto 
al sistema de responsabilidad de las Administraciones 
públicas, pues no se limita a establecer medidas pre-
ventivas o correctoras de situaciones juzgadas desfa-
vorables desde el punto de vista medioambiental sino 
que articula una compensación por un daño implícita-
mente reconocido, identifica al responsable y determi-
na una medida de reparación en especie, estatuyendo 
así una forma de responsabilidad legal. Se pregunta 
al respecto qué razón hay para imputar al titular del 
aeropuerto la causación del daño. En cualquier caso 
entiende que es al Estado al que compete establecer ex 
art. 149.1.18 CE un sistema de responsabilidad común 
para todas las Administraciones públicas, como así se 
ha reconocido en la STC 71/1982, de 30 de noviembre, 
FJ 19, en materia de responsabilidad civil, y en la STC 
170/1989, de 19 de octubre, que establece que toda li-
mitación lesiva de bienes o derechos indemnizables ha 
de venir regulada por la ley del Estado.

Es por ello que, según el Abogado del Estado, el pre-
cepto impugnado lesiona competencias estatales rela-
tivas al «medioambiente» (art. 149.1.23 CE), concre-
tadas en lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
1302/1986, modificado por la Ley 6/2001, pues no se 
respetan los sistemas de articulación previstos. Tam-
bién se infringe, a su juicio, el art. 149.1.20 CE que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre «ae-
ropuertos de interés general», y, finalmente, se vulnera 
el art. 149.1.18 CE que remite al Estado la competencia 
sobre el sistema de responsabilidad de las Administra-
ciones públicas.

c) En cuanto al art. 38.2, lo impugnado es el inciso se-
gundo de este precepto establece: 

«Cuando se sobrepasen los valores de atención esta-
blecidos en la presente Ley, la Administración titular 
de la infraestructura debe elaborar, dando audiencia a 
las Administraciones afectadas por el trazado, su plan 
de medidas para minimizar el impacto acústico que 
tenga en cuenta los medios para financiarlo y debe so-
meterlo a la aprobación del Departamento de Medio 
Ambiente. Este Plan debe establecer un plazo plausi-
ble para la consecución de los valores de inmisión.»

El Abogado del Estado señala que, en relación con las 
medidas de minimización del impacto acústico, el pre-
cepto impugnado se refiere a toda clase de infraestruc-
turas «de una manera indiferenciada», sin hacer dis-
tinción respecto de las que, por su propia dimensión, 
son competencia del Estado. Tampoco distingue entre 
obras de nueva planta (art. 12.1 y 2 de la Ley 16/2002), 
esto es, aquellas cuya construcción se aborde tras la 
entrada en vigor de la Ley, y las ya existentes (art. 12.3 
de la citada Ley). La norma impone como vinculan-
tes los límites de inmisión de los anexos pero con una 
determinación flexibilizadora en su apartado 2 que no 
impediría la preservación de otros bienes o intereses 
públicos cuyo reconocimiento y protección quedan 
confiados al Estado. El art. 12 obliga a la administra-
ción titular de la infraestructura a elaborar un plan de 
medidas para minimizar el impacto acústico pero con 
un margen suficiente de flexibilidad para no estimar 
comprometidas las competencias estatales. Sin embar-
go, el art. 38, al que el art. 12 se remite, establece una 
fórmula de aprobación inexcusable del Departamento 
de Medio Ambiente que impone, además, un plazo pa-
ra la consecución de los valores de inmisión. Ello su-
pone la contradicción con el sistema de evaluación de 
impacto ambiental diseñado por el Estado.

Argumenta que la «revisión retroactiva de las condi-
ciones de una obra que de manera desenfadada puedan 
imponer a las Comunidades Autónomas después de 
aprobada e incluso construida una obra, atentan con-
tra las exigencias más evidentes de seguridad jurídi-
ca, condicionando de una manera unilateral y absoluta 
unas competencias estatales». Estima que no resulta 
explicable que para las obras ya aprobadas y cons-
truidas se imponga la prevalencia absoluta de condi-
ciones medioambientales imprevistas, cuando en una 
obra de nueva planta es admisible que, tras la ponde-
ración de los intereses concurrentes pueda prevalecer 
el interés en la construcción de determinadas infraes-
tructuras sobre los condicionamientos medioambien-
tales. Entiende, en definitiva, que «la exigencia de que 
la Generalitat apruebe un plan nuevo, condicionante 
en términos absolutos de la continuidad de vías y me-
dios de comunicación, resulta contrario a la normativa 
básica estatal sobre medio ambiente», así como a las 
competencias estatales previstas en los arts. 149.1.20 
y 149.1.21 CE. Y alega, al respecto, que la propia ju-
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risprudencia constitucional ha rechazado la exigencia 
por la legislación autonómica de informes vinculan-
tes sobre las actuaciones estatales que se realicen en 
el territorio de la Comunidad Autónoma, con cita de la 
SSTC 38/2000, de 14 de febrero, y 166/2000, de 15 de 
junio, FFJJ 3 y 6.

En definitiva, el Abogado del Estado entiende que la 
atribución a la Comunidad Autónoma de la facultad de 
aprobación final del reseñado plan de medidas quiebra 
la articulación existente entre las competencias esta-
tales y autonómicas implicadas, así como la necesaria 
coordinación que ha de regir las relaciones entre las 
diversas Administraciones.

3. Por providencia de 12 de noviembre de 2002 la Sec-
ción Segunda acordó admitir a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda y 
documentos presentados, conforme establece el art. 34 
LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así 
como al Parlamento y al Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto 
de que en el plazo de quince días pudieran personarse 
en el proceso y formular las alegaciones que estimen 
convenientes. Asimismo, acordó tener por invocado 
el art. 161.2 CE, lo que, conforme dispone el art. 30 
LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplica-
ción de los preceptos impugnados desde la fecha de 
interposición del recurso para las partes del proceso, 
y desde el día en que aparezca publicada en el Boletín 
Oficial del Estado para los terceros. Por último, tam-
bién se ordenó publicar la incoación del recurso y de 
la suspensión acordada en el Boletín Oficial del Estado 
y en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

4. Por escrito registrado en este Tribunal el 28 de no-
viembre de 2002, el Presidente del Senado comunicó 
el acuerdo de la Mesa de la Cámara en el sentido de 
dar por personada a dicha Cámara en el procedimien-
to y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 
88.1 LOTC.

5. El día 2 de diciembre de 2002, se registra en este Tri-
bunal un escrito de la Presidenta del Congreso de los 
Diputados que comunica el acuerdo de la Mesa de la 
Cámara de no personarse en el procedimiento ni for-
mular alegaciones.

6. Por escrito registrado en este Tribunal el 5 de di-
ciembre de 2002, el Abogado de la Generalitat de Ca-
taluña se personó en el proceso, solicitando una pró-
rroga del plazo inicialmente concedido para contestar 
a la demanda.

El Pleno del Tribunal, mediante providencia de 10 de 
diciembre de 2002, acordó incorporar a las actuacio-
nes el escrito presentado por el Letrado de la Generali-
tat de Cataluña y prorrogar en ocho días el plazo con-
cedido para la formulación de alegaciones.

7. Por escrito registrado en este Tribunal el 9 de di-
ciembre de 2002, se personó el Letrado del Parla-

mento de Cataluña, en nombre y representación del 
mismo, interesando la desestimación del recurso inter-
puesto por las razones que, resumidamente, se expo-
nen a continuación: 

a) Comienza su alegato con una serie de consideracio-
nes generales sobre el contenido del recurso indicando 
que las normas objeto de impugnación no sólo pueden 
sino que deben ser entendidas de una manera que las 
sitúe perfectamente dentro del orden constitucional. A 
su juicio se muestra necesario realizar una interpreta-
ción sistemática en el marco de la legislación estatal 
y autonómica y en los criterios seguidos por la pro-
pia jurisprudencia constitucional. Señala que la Ley 
16/2002 constituye una respuesta necesaria al fenó-
meno del ruido, articulando diversas formas de inter-
vención para conseguir minimizar el impacto acústico 
con una clara finalidad de protección medioambiental. 
Argumenta que la norma no está regulando, limitando 
o interviniendo en el espacio físico de titularidad esta-
tal ni sobre la actividad que en él se desarrolla, «sino 
que pretende limitar unos efectos que se producen más 
allá de ese espacio como consecuencia de dicha activi-
dad», sin que se produzca interferencia ni control so-
bre el ejercicio de la competencia estatal.

b) En relación con el segundo inciso del art. 12.4, el 
Letrado del Parlamento catalán entiende que la frase 
«de acuerdo con la declaración de impacto ambien-
tal» no puede considerarse sólo como una matización 
o especificación de una sola de las circunstancias que 
da lugar a la aplicación de la obligación establecida, 
es decir, el «aumento significativo del tráfico», como 
interpreta el Abogado del Estado, sino que modula o 
condiciona a los tres supuestos que darían lugar al sur-
gimiento de la mencionada obligación. Interpretación 
que resulta lógica porque viene a coincidir, con algún 
matiz, con los tres casos que justifican el procedimien-
to de evaluación del impacto ambiental que culmina 
en la declaración correspondiente, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación estatal constituida por el 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, y 
la Ley 6/2001, de 8 de mayo. Es por ello que entiende 
que «el estudio de impacto ambiental ya debe conside-
rar el posible desarrollo del tráfico aéreo, y aumento 
de la incidencia ambiental, hasta donde sea previsible, 
y entonces incluirá también las medidas para minimi-
zar esta incidencia. O bien no ha podido preverlas, y, 
ante un aumento significativo del tráfico aéreo, con in-
cidencia ambiental, puede procederse a un nuevo estu-
dio, y consiguiente declaración de impacto ambiental, 
de acuerdo con la legislación estatal, básica, en la ma-
teria. En cualquier caso, si se pasa a través del proce-
dimiento de evaluación de impacto ambiental, se debe 
considerar entre otros efectos los de orden acústico, y 
proponer medidas para compensarlos o eliminarlos».

Así pues, considera que el art. 12.4, segundo inciso, 
por su referencia a la declaración de impacto ambien-
tal, «no se aparta ni un ápice de la legislación bási-
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ca, en este aspecto que se está examinando, ni la con-
tradice, por lo que no invade la competencia estatal 
prevista en el art. 149.1.23 CE, ni, en consecuencia, 
llega a afectar a la competencia reservada por el art. 
149.1.20 CE». Al contrario, estima que «la referencia 
a la conformidad con la declaración de impacto am-
biental deviene clave, y en torno a ella debe girar la 
adecuada comprensión de norma recurrida, porque 
sólo esta declaración puede determinar si se produce 
alguna incidencia, que deba ser corregida, eliminada 
o compensada, y los medios para llevar a cabo esta 
corrección».

Tampoco estima que se haya producido vulneración 
en relación con el segundo de los motivos de incons-
titucionalidad esgrimidos respecto del citado artículo, 
pues, a su juicio, «ni la norma enjuiciada establece una 
modalidad de responsabilidad civil ni general (como 
era el caso de la jurisprudencia citada en el recurso) 
ni de la Administración, ni toda la legislación en esta 
particular materia debe ser establecida por el Estado 
(de acuerdo con el art. 10.2 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña)». Se trata de una norma que puede cir-
cunscribirse en un género habitual de las disposicio-
nes de protección ambiental («deberes normativos»), 
como son aquellas tanto estatales como autonómicas 
que imponen deberes para evitar daños o la degra-
dación del medio ambiente. Para el representante del 
Parlamento «lo que pretende el artículo en el que se in-
cluye el apartado sometido a enjuiciamiento es que se 
considere dentro de las posibilidades de corrección de 
los efectos negativos de la obra y servicio a ejecutar, 
el acondicionamiento de los edificios afectados por la 
contaminación acústica como una medida correcto-
ra, determinando que el deber de adoptar la medida 
correctora, si procede (de acuerdo con la declaración 
de impacto ambiental, si existe), corresponde al ente 
gestor del servicio, que debe asumir, en consecuencia, 
el coste derivado. En ningún caso puede reputarse co-
mo un supuesto o una forma de responsabilidad civil  
–aunque conlleve un sacrificio económico– el deber 
de adopción de medidas correctoras de los efectos, in-
misiones acústicas, perjudiciales para el medio am-
biente, cuando estos efectos, “de acuerdo con la decla-
ración de impacto ambiental” (que debe prever dichas 
medidas correctoras para que procedan), requieren 
dichas medidas para posibilitar la coexistencia de la 
instalación y las edificaciones cercanas». Y advierte 
que «el precepto impugnado no designa, obviamente, 
al actual ente gestor de las instalaciones aeroportua-
rias del Estado (AENA) puesto que la determinación 
de quien sea éste pertenece a la esfera competencial 
estatal». Por último señala que el precepto tampoco 
interfiere sobre el ejercicio de la competencia estatal 
basada en el art. 149.1.20 CE, «puesto que se refiere 
a la realización de unas actuaciones exteriores al pe-
rímetro del espacio aeroportuario, que ni dificultan ni 
perjudican a la gestión del aeropuerto ni a la adopción 
de decisiones por el Estado al respecto».

c) Respecto del art. 38.2 estima que «tan solo impone 
la obligación de elaborar un plan cuya ejecución sólo 
puede corresponder a la Administración titular, así co-
mo la supervisión del cumplimiento del mismo, dentro 
del plazo que aquella determine, si es plausible, y sin 
tan siquiera imponer un plazo para la elaboración de 
dicho plan» ni tampoco que el mismo pueda ser mo-
dificado ni sustituido por el elaborado por el órgano 
autonómico. En cuanto a las infraestructuras a las que 
sería de aplicación, considera que «está claro que se 
refiere a las que fueron construidas sin declaración de 
impacto ambiental por no ser exigible en su momento, 
puesto que a las futuras, no incluidas en la norma, les 
será de aplicación la legislación básica, de constitucio-
nalidad ya declarada». Para el Letrado del Parlamento, 
no parece irrazonable que ese plan deba ser objeto de 
aprobación, íntegramente y sin posibilidad de modi-
ficación, para asegurarse de su redacción y constan-
cia, dada la falta de poder de supervisión y de medidas 
coactivas en caso de que no sea elaborado. Por otra 
parte, «aunque se utilice el término “plan”  para refe-
rirse al conjunto de medidas previstas para minimizar 
el impacto acústico, cabe considerarlo como una pro-
puesta de actuaciones programadas para su ejecución 
en un plazo para el que no se exige otra condición, o 
cualidad más bien, de que sea “plausible” , cualidad 
que la Comunidad Autónoma no puede desconocer ar-
bitrariamente, ni imponer su propia visión, pues pa-
ra que sea realmente “plausible”  es necesario contar 
con la voluntad de la Administración que lo ha con-
siderado teniendo en cuenta sus disponibilidades pre-
supuestarias. Y no cabe confundir la aprobación del 
plan como una autorización independiente, puesto que 
su falta ni siquiera impide la adopción de las medidas 
correctoras, ya que la Generalitat de Cataluña no dis-
pone de ningún poder para obstaculizarlas, si la Ad-
ministración del Estado pretende ejecutarlas, ni se le 
atribuye mediante esta ley una potestad específica a 
estos efectos».

d) Mediante otrosí, el Letrado del Parlamento de Cata-
luña solicita el levantamiento anticipado de la suspen-
sión que pesa sobre los preceptos impugnados.

8. El Abogado de la Generalitat de Cataluña, en su es-
crito de alegaciones, que tuvo entrada en el Registro 
General del Tribunal Constitucional el 18 de diciem-
bre de 2002, interesa la desestimación del recurso de 
inconstitucionalidad por las razones que, resumida-
mente, se exponen a continuación: 

a) El Abogado de la Generalitat comienza su escrito 
de alegaciones poniendo de manifiesto la vaguedad de 
las lesiones competenciales imputadas y la escasa con-
creción de la argumentación en las que pretende fun-
darse. Así, pese a admitir que en el entendimiento de 
los preceptos impugnados caben distintas posibilida-
des, no se concluye en su interpretación de conformi-
dad con la Constitución y la legislación básica estatal, 
cuando, a su juicio, la lectura de ambos preceptos po-
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ne de manifiesto su perfecto encaje en el orden com-
petencial y el carácter puramente cautelar del recurso. 
Entiende que los recursos no pueden tener como fun-
ción la de prevenir posibles interpretaciones contrarias 
a la Constitución por parte de quienes están llamados 
a aplicar las disposiciones delimitadoras de competen-
cias (STC 13/1988, FJ 4), sino la de eliminar transgre-
siones concretas y efectivas de los respectivos ámbitos 
competenciales que, a su juicio, en este caso no se pro-
ducen. Alude a que en el recurso no se discute la com-
petencia autonómica en materia de medio ambiente 
que habilita la potestad de aprobar una ley de medidas 
para la protección contra la contaminación acústica, 
en cuanto que, además, sirve para dar cumplimiento a 
los mandatos del art. 45 CE. En ese sentido, el Aboga-
do de la Generalitat indica que la norma autonómica 
ha fijado unos niveles de protección medioambiental 
superiores a los exigibles desde el ordenamiento bá-
sico estatal de medio ambiente, pero reconociendo, al 
mismo tiempo, la necesaria articulación de esas pre-
visiones con las competencias estatales, para que su 
aplicación pueda resultar compatible con el pleno ejer-
cicio que al Estado corresponde de sus propias compe-
tencias, especialmente en lo que atañe a la construc-
ción y gestión de determinadas infraestructuras.

b) En relación con el segundo inciso del art. 12.4 de 
la Ley 16/2002, de 28 de junio, el Abogado de la Ge-
neralitat considera que puede y ha de ser interpretado 
de conformidad con la Constitución y el sistema de 
distribución de competencias constitucional y estatu-
tariamente establecido, y defiende que no invade ni las 
competencias reservadas al Estado en materias de ae-
ropuertos de interés general (149.1.20 CE), ni acerca de 
la legislación básica de protección del medio ambiente 
(art. 149.1.23 CE), ni sobre el sistema de responsabi-
lidad de las Administraciones públicas (art. 149.1.18 
CE), pues a tales conclusiones sólo se podría llegar si 
se hiciera caso omiso al expreso reenvío que en el mis-
mo se contiene a la declaración de impacto ambiental. 
Afirma, en definitiva, que «el sentido del precepto no 
es otro que el de disponer, en aquellos casos en que se 
construyan nuevos aeródromos o helipuertos, se am-
plíen los actuales o se produzca un aumento significa-
tivo del tráfico, que la sociedad que explota la instala-
ción debe asumir el acondicionamiento de los edificios 
afectados dentro de la nueva zona de ruido, de acuer-
do y en los términos que determine la declaración de 
impacto ambiental». Es decir, dar «cobertura legal es-
pecífica al deber de realizar las reformas de insonori-
zación de edificios previstas o que se puedan prever 
en las declaraciones de impacto ambiental de ese tipo 
de infraestructuras», por lo que en nada se altera la 
legislación básica estatal relativa a la declaración de 
impacto ambiental, contenida actualmente en el Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, modi-
ficado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo. En definitiva, 
para la representación procesal de la Generalitat, «la 
remisión que el art. 12.4 hace a la declaración de im-

pacto ambiental no constituye una modificación de la 
legislación estatal reguladora de ese instrumento sino, 
precisamente, el reconocimiento del valor concluyente 
que la declaración tendrá en la determinación de las 
concretas medidas que será preciso adoptar en cada 
caso frente a la contaminación generada».

Respecto de la parte final del inciso impugnado, donde 
se determina que el acondicionamiento de los edificios 
afectados dentro de la zona de ruido debe ser asumido 
por la sociedad que explota la instalación, el represen-
tante de la Generalitat entiende que, «además de re-
flejar una realidad y una práctica preexistentes, tiene 
una lógica correspondencia con el principio estable-
cido en el art. 174.2 del Tratado constitutivo de la Co-
munidad Europea, donde se determina que la política 
de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente se 
basará, entre otros, en el principio de quien contamina 
paga», principio rector de toda la política medioam-
biental comunitaria. En cualquier caso, entiende que 
«el establecimiento de un deber de asumir la ejecución 
de las medidas correctoras que resulten definidas en la 
correspondiente declaración de impacto ambiental, en 
absoluto supone una invasión de la competencia que el 
art. 149.1.18 Constitución Española reserva al Estado 
en orden al sistema de responsabilidad de todas Ad-
ministraciones Públicas, sino que es la consecuencia 
necesaria del ejercicio por la Generalitat de Cataluña 
de la competencia asumida en materia de medio am-
biente». Considera que «[s]i en ejercicio de esa com-
petencia la Generalitat puede establecer medidas de 
preservación del medio ambiente más protectoras que 
los mínimos exigidos por la legislación básica estatal, 
necesariamente ha de poder determinar también el su-
jeto obligado al cumplimiento de esas medidas, y eso 
es exactamente lo dispuesto en el precepto en cues-
tión», lo que no sería más que una pura consecuencia 
también de la legislación estatal que exige al titular o 
promotor del proyecto la previsión de las medidas a 
adoptar para reducir, eliminar o compensar los efectos 
ambientales significativos.

Al respecto recuerda que, en relación al sistema de 
responsabilidad de las Administraciones públicas al 
que se refiere el art. 149.1.18 CE, el Tribunal Consti-
tucional tiene establecido una doctrina en la que ad-
mite expresamente la posibilidad que el ejercicio de 
competencias autonómicas pueda comportar la emer-
gencia de deberes indemnizatorios no previstos en 
la legislación del Estado, tal como ha establecido la 
STC 61/1997 (FJ 33) y, en idéntico sentido, la STC 
164/2001 (FJ 47).

c) En relación con el art. 38.2, el Abogado de la Gene-
ralitat entiende que debe ser interpretado en el ámbito 
de la intervención medioambiental que en cada caso 
corresponda a la Generalitat de Cataluña. Para el cita-
do Letrado «el art. 38.2, en relación al 12.3, imponen 
de forma genérica a todas las Administraciones públi-
cas titulares de infraestructuras en las que se sobrepa-
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sen los valores de atención establecidos de elaborar un 
plan de medidas para minimizar el impacto acústico». 
Y argumenta que «en muchos casos, la Administra-
ción titular de la infraestructura será la propia Gene-
ralitat de Cataluña, y que, «[a]demás, el precepto en 
ningún momento dice que la aprobación por el Depar-
tamento de Medio Ambiente de la Generalitat consti-
tuya la aprobación “final” , ni tampoco puede hacerse 
un entendimiento de esas disposiciones descontextua-
lizada de los demás preceptos de la propia Ley ni del 
conjunto del ordenamiento jurídico».

Defiende que «la interpretación sistemática de ese pre-
cepto en relación a los demás preceptos de la Ley ya 
orienta en un sentido lógico su exégesis, de forma que 
si para las obras e infraestructuras de nueva planta se 
admite un criterio flexible en el que se prevé la ponde-
ración de los demás intereses en presencia y la debida 
articulación con las otras competencias concurrentes, 
que en muchos casos serán de titularidad estatal, re-
sultaría totalmente absurdo pensar que el legislador 
catalán ha querido ser mucho más restrictivo e inflexi-
ble con respecto a las infraestructuras existentes a la 
entrada en vigor de la Ley, cuando resulta palmario 
que en buena parte son también de titularidad estatal».

En definitiva, para el representante de la Generalitat, 
el art. 38.2 en ningún momento excluye el ejercicio por 
el Estado de las competencias de las que es titular en 
relación a las infraestructuras de su titularidad ubica-
das en Cataluña, sino que tan solo determina el órgano 
ambiental competente en el ámbito de la Administra-
ción de la Generalitat para proceder a la aprobación 
de los planes de medidas para minimizar su impac-
to acústico, aprobación que se insertará en el procedi-
miento, debiendo articularse con las posteriores actua-
ciones que al Estado puedan corresponder en ejercicio 
de sus propias competencias. Abunda, a su juicio, en 
ese mismo sentido, el hecho que la Ley no fije de for-
ma terminante un plazo preclusivo para la implemen-
tación de las medidas previstas en el Plan. Entiende 
que «[e]l silencio de la Ley catalana en ese punto, no 
articulando el procedimiento que deberá seguir el Es-
tado para ejercer sus competencias sobre las infraes-
tructuras de titularidad estatal, no puede ser entendido 
como una invasión de las competencias estatales sino 
todo lo contrario, puesto que es al Estado a quien co-
rresponde fijar los procedimientos a través de los que 
sus propios órganos han de ejercer las competencias 
que les corresponden en la gestión de las infraestruc-
turas de las que es titular». Al respecto advierte como 
en la STC 204/2002, de 31 de octubre, «el silencio de 
la ley estatal respecto de la necesaria participación de 
las Comunidades Autónomas en las funciones de de-
limitación de la zona de servicio de los aeropuertos 
y elaboración de su plan director no ha impedido su 
interpretación conforme con la Constitución y con las 
competencias asumidas por la Generalitat de Cataluña 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo».

Tampoco cabe, por tanto, imputar a ese precepto la 
vulneración de las competencias reservadas al Estado 
por los apartados 20, 21 y 23 del art. 149.1 CE que se 
invocan en la demanda.

Finalmente, mediante otrosí, solicita el levantamiento 
anticipado de la suspensión que pesa sobre los precep-
tos impugnados.

9. Por providencia de 14 de enero de 2003, la Sección 
Segunda acordó incorporar a las actuaciones los escri-
tos de alegaciones formuladas por las representaciones 
procesales del Parlamento y del Gobierno de la Gene-
ralitat de Cataluña, y oír al Abogado del Estado para 
que, en el plazo de cinco días, exponga lo que con-
sidere conveniente acerca de la petición de los antes 
mencionados acerca del levantamiento inmediato de 
la suspensión de los preceptos impugnados.

Por escrito presentado el 23 de enero de 2003, el Abo-
gado del Estado considera que no procede el levanta-
miento de la suspensión.

10. El Pleno del Tribunal Constitucional, por ATC 
79/2003, de 6 de marzo, acordó levantar la suspensión 
de los preceptos recurridos.

11. Por providencia de 15 de enero de 2013 se señaló 
para deliberación y votación de la presente Sentencia 
el día 17 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. El presente recurso de inconstitucionalidad se in-
terpone por el Presidente del Gobierno frente los arts. 
12.4, inciso segundo, y 38.2 de la Ley 16/2002, de 28 
de junio, de protección contra la contaminación acús-
tica de Cataluña.

El recurrente impugna los citados artículos por consi-
derar que no respetan el orden constitucional de dis-
tribución de competencias en materia de medio am-
biente que resulta del art. 149.1.23 CE y, por conexión, 
también, las competencias reservadas al Estado en los 
arts. 149.1.20 y 149.1.21 CE sobre determinadas in-
fraestructuras de comunicación y transportes, según la 
interpretación que de dichos títulos competenciales se 
ha formulado por este Tribunal. A las quiebras del re-
parto competencial que se acaban de mencionar, el re-
currente añade, al argumentar su impugnación del art. 
12.4, inciso segundo, una infracción del art. 149.1.18 
CE, en cuanto que la reserva competencial a favor del 
Estado para el establecimiento del sistema de respon-
sabilidad de las Administraciones públicas que el ci-
tado precepto constitucional contiene se habría visto 
alterada por el inciso impugnado.

Por su parte, las representaciones procesales de las 
instituciones autonómicas comparecidas se oponen al 
anterior planteamiento. Ambas coinciden en defender 
que los preceptos recurridos se dictan en ejercicio de 
competencias que corresponden a la Generalitat y que 
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cabe hacer una interpretación conforme de los mismos 
en el sentido expuesto en los antecedentes.

2. Antes de comenzar con el análisis sobre la consti-
tucionalidad de los preceptos impugnados hemos de 
proceder al examen de algunos aspectos que convie-
ne precisar. Así, en primer lugar, procede advertir que 
la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, (en adelante, 
EAC) ha entrado en vigor con posterioridad a la admi-
sión a trámite de este recurso de inconstitucionalidad, 
por lo que, de acuerdo con nuestra doctrina [por todas, 
STC 134/2011, de 20 de julio, FJ 2 d)], las cuestiones 
que se controvierten se decidirán teniendo en cuenta 
las prescripciones del nuevo Estatuto de Autonomía de 
Cataluña que puedan ser de aplicación.

En segundo lugar, aunque la Ley 16/2002, de 28 de ju-
nio, de protección contra la contaminación acústica de 
Cataluña no ha sido objeto de modificación, debemos 
considerar la incidencia de las modificaciones de otras 
normas con relevancia para este proceso constitucio-
nal que puedan haber tenido lugar durante su penden-
cia. Eso es lo que ha ocurrido con el Real Decreto Le-
gislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 
impacto ambiental, parámetro interpretativo invocado 
por el Abogado del Estado al momento del plantea-
miento del recurso de inconstitucionalidad, pues ha si-
do derogado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, 
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley de evaluación de impacto ambiental. Pues 
bien, será esta legislación vigente la que se tendrá en 
cuenta, cuando proceda, para resolver las cuestiones 
planteadas en el presente recurso [en el mismo senti-
do, STC 8/2012, de 18 de enero, FJ 2 b)].

3. Teniendo presente lo anterior, procederemos ya al 
examen del primero de los preceptos impugnados, el 
art. 12.4, segundo inciso, de la Ley 16/2002, que dis-
pone: 

«En el caso de construcción de nuevos aeródromos o 
helipuertos, ampliación de los actuales o aumento sig-
nificativo del tráfico, de acuerdo con la declaración de 
impacto ambiental, la sociedad que explota la instala-
ción debe asumir el acondicionamiento de los edificios 
afectados dentro de la nueva zona de ruido.»

Como se desprende de su tenor literal, el artícu-
lo que ahora se impugna ante este Tribunal, aunque 
forma parte de una regulación con evidente finalidad 
medioambiental, tiene como objeto material los «ae-
ródromos o helipuertos», materia en la que al Estado 
corresponden las competencias sobre los «aeropuertos 
de interés general», conforme establece el art. 149.1.20 
CE (SSTC 68/1984, de 11 de junio; y 204/2002, de 31 
de octubre). Por su parte, según el art. 140.1 EAC co-
rresponde a la Generalitat «la competencia exclusiva 
sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás in-
fraestructuras de transporte en el territorio de Cata-
luña que no tengan la calificación legal de interés ge-

neral», competencia que debe entenderse asumida en 
los términos dispuestos en la STC 31/2010, de 28 de 
junio, FJ 85.

Aun cuando el inciso impugnado no haga mención a 
la naturaleza de los aeródromos o helipuertos a los que 
se está refiriendo, ninguna duda puede caber de que, 
tal como coinciden todas las partes comparecidas, la 
previsión ahora cuestionada es de aplicación también 
a los aeropuertos de competencia estatal, como se des-
prende, además, del art. 3 en relación con el anexo 2 
de la Ley 16/2002, que no introducen salvedad alguna 
respecto a los aeropuertos de competencia estatal exis-
tentes en la Comunidad Autónoma. De hecho, confor-
me al planteamiento procesal del Abogado del Estado, 
la vulneración competencial que se predica en primer 
lugar lo es exclusivamente de las competencias estata-
les en relación con este tipo de instalaciones, así como 
respecto a la legislación estatal en materia de evalua-
ción de impacto ambiental.

Sentado lo anterior, el problema al que debe respon-
derse es la manera de compaginar ambas competen-
cias estatales con las autonómicas en materia de pro-
tección contra la contaminación acústica reconocidas 
ahora en el art. 144 1 h) EAC, que atribuye a la Comu-
nidad Autónoma la «competencia compartida en ma-
teria de medio ambiente y la competencia para el es-
tablecimiento de normas adicionales de protección». 
Esta competencia incluye, entre otras facultades, «el 
establecimiento de otros instrumentos de control de la 
contaminación con independencia de la administra-
ción competente para autorizar la obra, la instalación 
o la actividad que la produzca».

Para responder a esta cuestión debemos partir de nues-
tra doctrina en relación con la evaluación de impacto 
ambiental. Como recuerda la STC 149/2012, de 5 de 
julio, FJ 3, citando decisiones anteriores de este Tri-
bunal: «Ciertamente, de acuerdo con la doctrina de es-
te Tribunal, establecida en la STC 13/1998, de 22 de 
enero y reiterada en otras posteriores (SSTC 101/2006, 
de 30 de marzo; 1/2012, de 13 de enero; y 34/2012, de 
15 de marzo), es conforme con el orden constitucio-
nal de competencias que la normativa confíe la eva-
luación de impacto ambiental a la propia Administra-
ción estatal que realiza o autoriza el proyecto de una 
obra, instalación o actividad que se encuentra sujeta a 
su competencia pues, en tales casos, “la Administra-
ción estatal ejerce sus propias competencias sustanti-
vas sobre la obra, la instalación o la actividad proyec-
tada, aun cuando preceptivamente deba considerar su 
impacto ambiental” (STC 13/1998, FJ 8). Así lo pone 
de manifiesto el “que la declaración de impacto am-
biental determine “la conveniencia o no de realizar el 
proyecto” y que, en caso afirmativo, fije las condicio-
nes en que se debe realizar, estando el contenido de la 
declaración “llamado a integrarse en la autorización 
que concederá el órgano titular de la competencia sus-
tantiva sobre el proyecto” (STC 13/1998, FJ 7). En de-
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finitiva, el Tribunal ha considerado que la evaluación 
de impacto ambiental es una técnica transversal que 
condiciona la actuación estatal “que se materializa fí-
sicamente, produciendo las consiguientes repercusio-
nes en el territorio y en el medio ambiente de una o 
varias Comunidades Autónomas” y que no puede ca-
racterizarse como “ejecución o gestión en materia de 
medio ambiente” porque su finalidad es que todas las 
Administraciones públicas “valoren el medio ambien-
te cuando ejercen sus competencias sobre cualquiera 
de las obras, instalaciones u otras actividades de su 
competencia”; obras, instalaciones y actividades que 
forman parte de materias que están “sometidas por la 
Constitución y los Estatutos de Autonomía a reglas es-
pecíficas de reparto de competencias, que son títulos 
que por su naturaleza y finalidad atrae a la de medio 
ambiente, cuyo “carácter complejo y multidisciplina-
rio afecta a los más variados sectores del ordenamien-
to” (STC 13/1998, FJ 8).»

Pues bien, de acuerdo con nuestra reiterada doctrina, 
resulta claro que corresponde al Estado la competen-
cia de evaluación de impacto ambiental respecto a los 
proyectos que deban ser autorizados o aprobados por 
la Administración General del Estado, entre los que 
se encuentran los relativos a los aeropuertos de interés 
general, tal y como, por lo demás se recoge ahora en 
el art. 4 y concordantes del Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de evaluación de impacto ambien-
tal de proyectos.

Finalmente, a efectos de completar el canon de en-
juiciamiento de este precepto, debemos tener presen-
te también que «el juicio de constitucionalidad no lo 
es de técnica legislativa» (STC 120/2012, de 4 de ju-
nio, FJ 3 y las allí citadas) así como que, «es doctrina 
reiterada de este Tribunal Constitucional que, en un 
proceso abstracto como resulta ser el recurso de in-
constitucionalidad, es necesario apurar todas las posi-
bilidades de interpretar los preceptos de conformidad 
con la Constitución y declarar tan sólo la derogación 
de aquellos cuya incompatibilidad con ella resulte in-
dudable por ser imposible llevar a cabo dicha inter-
pretación» (STC 101/2008, de 24 de julio, FJ 9 y doc-
trina allí citada). Ciertamente, «la admisibilidad de la 
interpretación conforme requiere que la interpretación 
compatible con la Constitución sea efectivamente de-
ducible de la disposición impugnada, sin que corres-
ponda a este Tribunal la reconstrucción de una norma 
contra su sentido evidente y, por ende, la creación de 
una norma nueva para concluir que esa reconstrucción 
es la norma constitucional, con la consiguiente asun-
ción por el Tribunal Constitucional de una función de 
legislador positivo que institucionalmente no le co-
rresponde» (por todas SSTC 30/2011, de 16 de marzo, 
FJ 11; y 32/2011, de 17 de marzo de 2011, FJ 9).

4. En este caso, como se apreciará, dicha operación 
interpretativa, que encuentra su anclaje en el principio 

de conservación de la norma atendiendo a la presun-
ción de constitucionalidad de la que goza por resul-
tar emanada de un legislador democrático, resulta po-
sible, pues cabe realizar, sin forzamiento textual que 
lo impida, una interpretación del mismo que permite 
cohonestar las competencias estatales y autonómicas 
en presencia y ser, en consecuencia, ajustada al orden 
constitucional y estatutario de distribución de compe-
tencias.

A este respecto, el inciso segundo del art. 12.4 no vul-
nera las competencias del Estado del art. 149.1.20 CE, 
pues, conforme a su propio tenor, la obligación de la 
sociedad que explote la instalación de asumir el acon-
dicionamiento de los edificios afectados dentro de la 
nueva zona de ruido derivada de la construcción o am-
pliación de instalaciones aeroportuarias o aumento 
significativo del tráfico, en todo caso, se impone «de 
acuerdo con la declaración de impacto ambiental». Es 
a dicha declaración o a cualquier otro instrumento de 
regulación ambiental estatal, entonces, al que corres-
ponde, en todo caso, fijar las condiciones que deban 
establecerse para la adecuada protección del medio 
ambiente, de modo que, si en dicha declaración no fi-
gura tal previsión, del artículo impugnado no deriva-
ría ninguna obligación para la sociedad explotadora 
ni tampoco, por la remisión a una decisión que ha de 
ser adoptada por un órgano estatal, vulneración de las 
competencias estatales. Lo contrario significaría tanto 
como admitir que las Comunidades Autónomas pue-
den legislar sobre las obras públicas de interés gene-
ral, en particular en relación con las infraestructuras 
del transporte y las comunicaciones, algo que excluye 
nuestra doctrina (por todas, STC 31/2010, de 28 de ju-
nio, FJ 85 in fine).

Es decir, el inciso citado, en cuanto que remite a la 
declaración de impacto ambiental, no permite que 
eventuales medidas adicionales se pudieran superpo-
ner a la citada declaración de impacto ambiental y a 
la propia autorización del proyecto, estableciendo nue-
vas obligaciones de protección del medio ambiente 
adicionales respecto a las ya fijadas por el competente 
para la aprobación de la evaluación de impacto am-
biental del proyecto de que se trate. Por el contrario, 
tal como han sugerido los Letrados de la Generalitat 
y del Parlamento de Cataluña en sus alegaciones y se 
desprende del tenor literal de la norma impugnada, el 
acondicionamiento de los edificios afectados dentro 
de la nueva zona de ruido, a la que alude el inciso im-
pugnado, se producirá de conformidad con la corres-
pondiente evaluación de impacto y, en su caso, en los 
términos y condiciones en que dicha declaración sea 
aprobada por el órgano ambiental competente, que, en 
el caso de proyectos de competencia del Estado, será, 
de acuerdo con nuestra consolidada doctrina, estatal. 
Es por ello que no puede acogerse el motivo de incons-
titucionalidad alegado por el Abogado del Estado, que 
residencia la vulneración competencial en el concreto 
supuesto de que un aumento significativo del tráfico 



18 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 27

4.87.10. INFORMACIó 83

de un aeropuerto hiciera surgir la obligación de acon-
dicionamiento de los edificios afectados, pues ya he-
mos razonado que, conforme a los propios términos 
del precepto, ello solamente es posible cuando la de-
claración de impacto así lo prevea.

Las razones ya expuestas nos conducen también a 
desestimar el segundo de los motivos alegados por el 
Abogado del Estado, relacionado con la vulneración 
de las competencias estatales en relación con el sis-
tema de responsabilidad de las Administraciones pú-
blicas, pues, en cuanto que las eventuales medidas a 
adoptar han de ser las previstas en la evaluación de 
impacto, es claro que, por no concurrir los supuestos 
estructurales para ello, nada tienen que ver con el ré-
gimen de responsabilidad de las Administraciones pú-
blicas, que corresponde al Estado establecer.

En consecuencia, debemos desestimar la impugnación 
del segundo inciso del art. 12.4 de la Ley 16/2002, de 
28 de junio, de protección contra la contaminación 
acústica de Cataluña.

5. Procede ahora examinar el segundo de los precep-
tos impugnados, el artículo 38.2, a cuyo tenor «[c]
uando se sobrepasen los valores de atención estable-
cidos en la presente Ley, la Administración titular de 
la infraestructura debe elaborar, dando audiencia a las 
Administraciones afectadas por el trazado, su plan de 
medidas para minimizar el impacto acústico que tenga 
en cuenta los medios para financiarlo y debe someterlo 
a la aprobación del Departamento de Medio Ambien-
te. Este Plan debe establecer un plazo plausible para la 
consecución de los valores de inmisión.»

El Abogado del Estado sostiene que el precepto, en re-
lación con las medidas de minimización del impacto 
acústico, se refiere a toda clase de infraestructuras en-
tre las que pueden estar las del Estado, sin hacer dis-
tinción, además, entre las obras de nueva planta (art. 
12.1 y 2 de la Ley 16/2002) y las ya existentes (art. 
12.3 de la citada Ley). Defiende que la atribución a la 
Generalitat de Cataluña de la facultad de aprobación 
del reseñado «plan de medidas» estableciendo una fór-
mula de aprobación inexcusable del Departamento de 
Medio Ambiente que impone además un plazo para 
la consecución de los valores de inmisión, quiebra las 
competencias del Estado reguladas en el art. 149.1.20 
y 21 CE, así como las «bases medioambientales» (art. 
149.1.23 CE), alterando las reglas de coordinación y 
cooperación entre Administraciones públicas. Todos 
estos extremos son negados por las representaciones 
procesales del Parlamento y de la Generalitat de Cata-
luña que han defendido la adecuación del precepto al 
orden competencial señalando que la aludida aproba-
ción, cuya inserción en el procedimiento ha de ser de-
terminada por el Estado, tiene como finalidad consta-
tar la existencia de las medidas exigibles para respetar 
las no cuestionadas previsiones de la Ley 16/2002 en 
relación con la prevención de la contaminación acús-
tica provocada por las infraestructuras de transporte.

Expuestas las posiciones de las partes, hemos de ad-
vertir, en primer lugar, que el problema se plantea, ex-
clusivamente, en relación con las infraestructuras de 
transporte viario, marítimo y ferroviario que, siendo 
de competencia estatal, tuvieran aprobado el proyecto 
o el estudio y efectuada la declaración de impacto am-
biental (art. 12 en relación con el apartado primero de 
la disposición transitoria tercera de la Ley), pues res-
pecto de ellas el art. 12.3 dispone que en el caso de so-
brepasarse los valores de atención fijados en el anexo 
1 para las zonas de sensibilidad acústica baja, la admi-
nistración titular debe elaborar, dando audiencia a las 
administraciones afectadas por la infraestructura, un 
plan de medidas para minimizar el impacto acústico, 
de acuerdo con lo que establece el art. 38.

Así pues, a la vista de las alegaciones del Abogado del 
Estado, el problema que hemos de resolver no se refie-
re a la necesidad de elaborar un plan para minimizar 
el impacto acústico de la infraestructura y ajustarlos 
a las previsiones de la norma autonómica, sino que, 
exclusivamente, se contrae a la exigencia, que se en-
tiende contraria al orden constitucional de distribución 
de competencias, de que dicho plan, elaborado por un 
órgano estatal, en cuanto titular de la infraestructura, 
sea sometido a la aprobación de un órgano de la Ad-
ministración de la Generalitat. Lo cuestionado es el 
modo en el que, a juicio del Abogado del Estado, la 
Comunidad Autónoma pretende desarrollar el ejerci-
cio de la competencia en relación con las infraestruc-
turas estatales ya existentes, pues el motivo de impug-
nación es que el referido plan deba ser aprobado por 
el Departamento de Medio Ambiente de la Generali-
tat de Cataluña. Dicha aprobación superaría el ámbito 
propio de establecimiento de fórmulas de cooperación 
o colaboración interadministrativas, que son las que 
aquí procederían, y supondría la prevalencia del cri-
terio autonómico de modo contrario al orden constitu-
cional de distribución de competencias.

6. Para enmarcar debidamente el análisis de la cues-
tión controvertida, es preciso recordar nuestra doctri-
na previa en la que, como recuerda la STC 46/2007, de 
1 de marzo, FJ 6, «dos, pues, son los parámetros de-
rivados de nuestra doctrina constitucional que deben 
ser utilizados a la hora de resolver una controversia de 
este tipo “En primer lugar, la previsión de adecuadas 
técnicas de cooperación que permitan llegar a una so-
lución satisfactoria para los intereses de las partes en 
conflicto, dado que resulta obligado para los titulares 
de los mismos tratar de integrarlas mediante los di-
versos instrumentos de colaboración y cooperación; 
en segundo lugar, y para el caso de que ello no sea po-
sible, la determinación de cuál de las competencias en 
presencia haya de considerarse prevalente”.»

En el mismo sentido también tenemos declarado que 
«este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse so-
bre supuestos similares, en los que la evidente com-
plejidad derivada de la necesidad de articular las com-
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petencias estatales y autonómicas que –con distinto 
objeto jurídico– concurren sobre el mismo espacio fí-
sico ha dado lugar a técnicas o fórmulas que arbitran 
soluciones diferentes en cada caso. De la doctrina re-
cogida en las SSTC 103/1989, de 8 de junio, FJ 7 a); 
149/1991, de 4 de julio, FJ 7 c) y d); y 40/1998, de 19 
de febrero, FJ 38, cabe extraer las notas comunes a las 
técnicas de cooperación que hemos juzgado constitu-
cionalmente admisibles. Con distintas fórmulas, todas 
tienen en común el diseño de un expediente de aco-
modación o integración entre dos competencias con-
currentes que están llamadas a cohonestarse, evitan-
do tener que seguir dos procedimientos separados y 
facilitando la colaboración entre las Administraciones 
estatal y autonómica para el cumplimiento de sus dis-
tintos fines. La decisión resultante constituye un acto 
complejo en el que han de concurrir dos voluntades 
distintas, concurrencia que resulta constitucionalmen-
te admisible cuando ambas voluntades resuelven sobre 
asuntos de su propia competencia. Este deseable resul-
tado se alcanzará normalmente abriendo un período 
de consultas para llegar al acuerdo que, de no conse-
guirse, preservará necesariamente la decisión estatal, 
que se impondrá a las entidades territoriales única-
mente en los aspectos que son de su exclusiva compe-
tencia, sin desplazar a la correlativa competencia auto-
nómica.» (STC 195/2012, de 31 de octubre, FJ 6).

7. Será, pues, a partir de esta doctrina, como debe-
remos afrontar la resolución de la controversia aquí 
planteada, partiendo de que la admisibilidad consti-
tucional del mecanismo de articulación de las com-
petencias estatales y autonómicas sobre el que ahora 
debemos pronunciarnos depende, en lo esencial, del 
modo en que la Comunidad Autónoma pretende de-
sarrollar el ejercicio de la competencia en materia de 
protección contra la contaminación acústica, pues, si 
hay articulación con otras competencias estatales que 
impida su desconocimiento y suponga la cooperación 
o fórmulas de colaboración interadministrativas, di-
cha medida, consistente en la ya aludida aprobación 
del plan, será admisible, y no lo será en caso contrario. 
No otra consecuencia es la que se deriva de la necesa-
ria interpretación en función del principio de colabo-
ración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, 
implícito en el sistema de autonomías, y la necesidad 
ordinamental de convivencia de las distintas normas 
del Ordenamiento jurídico, salvo si su sentido explíci-
to las hace incompatibles.

Debemos partir de la constatación de que, como pone 
de manifiesto el Letrado de la Generalitat, al Estado 
es a quien corresponde fijar los procedimientos a tra-
vés de los que sus propios órganos han de ejercer las 
competencias –entre ellas la elaboración y puesta en 
práctica del plan al que alude el precepto impugnado– 
en relación con la gestión de las infraestructuras de las 
que es titular, debiendo entender por tales, conforme a 
la propia Ley 16/2002, tanto aquellas que se encuen-
tren en proyecto como las ya aprobadas y construidas. 

Por tanto, el precepto impugnado regula, en realidad, 
la intervención autonómica en una decisión estatal, la 
elaboración, aprobación e implantación de una serie 
de medidas que corresponde adoptar al Estado respec-
to de sus infraestructuras a fin de reducir su impacto 
acústico. Indica así que las medidas a adoptar requie-
ren la conformidad de la autoridad ambiental autonó-
mica, sin que con ello se determine, pues el precep-
to impugnado guarda silencio al respecto, el sentido 
y contenidos concretos de las eventuales medidas ni 
el momento oportuno para su aprobación y puesta en 
práctica por el órgano estatal que resulte competente 
para ello en razón del tipo de infraestructura de que 
se trate.

En suma, el mecanismo previsto constituye una for-
ma singular de colaboración para un supuesto asimis-
mo singular, en el que se produce una concurrencia de 
competencias estatales y autonómicas, fórmula sobre 
la que hemos de decidir si la aprobación recogida por 
el precepto condiciona la decisión de un órgano esta-
tal respecto a la puesta en práctica de las medidas so-
bre impacto acústico por él diseñadas en cuanto titular 
de la infraestructura. Es evidente que, en este caso, el 
precepto impugnado recoge una intervención autonó-
mica singularmente intensa, la cual, para poder ser en-
tendida de modo compatible con el orden constitucio-
nal de distribución de competencias, ha de enmarcarse 
en un contexto de colaboración entre Administraciones 
que son titulares de competencias concurrentes sobre 
un mismo espacio físico, lo que, ya de por sí, impide 
el sometimiento de las competencias estatales al con-
sentimiento autonómico, pues dicha consecuencia se-
ría incompatible con el carácter indisponible e irrenun-
ciable de las competencias (en el mismo sentido, STC 
31/2010, FJ 73). Así hemos declarado que «para el caso 
de que los cauces de cooperación resulten insuficien-
tes para resolver los conflictos que puedan surgir, será 
preciso determinar cuál es el título prevalente en fun-
ción del interés general concernido, que determinará 
la preferente aplicación de una competencia en detri-
mento de la otra. Para ello, habrá que tomar en consi-
deración, como señala el fundamento jurídico 30 de la 
STC 40/1998, de 19 de febrero, cuál sea la competencia 
estatal de carácter sectorial que pretenda ejercerse, las 
razones que han llevado al constituyente a reservar esa 
competencia al Estado o el modo concreto en que éste o 
la Comunidad Autónoma pretendan ejercer las que les 
corresponden» (STC 46/2007, FJ 5).

El supuesto que examinamos, en la medida en que im-
plícitamente atribuye la elaboración del plan al Esta-
do, en su condición de titular de las infraestructuras, 
prevé la ponderación de los intereses en presencia, de 
modo que, en principio, estamos ante un mecanismo 
de acomodación o integración entre dos competencias 
concurrentes en el espacio físico, en el que cada una de 
las voluntades presentes se circunscribe a asuntos de 
su propia competencia. Pese a ello, dicha ponderación 
se realiza recurriendo a una técnica, la de la aproba-
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ción del plan por el Departamento autonómico de Me-
dio Ambiente, que supera el ámbito propio de estable-
cimiento de fórmulas de cooperación o colaboración 
interadministrativas basadas en la voluntariedad y el 
mutuo acuerdo. Técnicas que, a partir de nuestra con-
solidada doctrina respecto a la concurrencia de com-
petencias estatales y autonómicas en el territorio deri-
vadas de títulos jurídicos distintos (STC 82/2012, de 
18 de abril, FJ 3), son las que aquí procedería aplicar, a 
fin de lograr que las infraestructuras estatales se ajus-
ten a las determinaciones ambientales y que, a la vez, 
éstas no impidan u obstaculicen el normal desenvolvi-
miento de tales infraestructuras, de modo que puedan 
cumplir la finalidad para la que fueron diseñadas.

Por el contrario, el precepto impugnado implica la pre-
valencia del criterio autonómico de un modo que ha de 
reputarse contrario al orden constitucional de distribu-
ción de competencias, pues las infraestructuras sobre 
las que se ha planteado la controversia están sometidas 
por la Constitución y los Estatutos de Autonomía a sus 
propios títulos competenciales, los cuales se ven aquí 
preteridos. Por todo ello, al no asegurar la debida pon-
deración de los intereses eventualmente afectados por 
la concurrencia competencial sobre el mismo espacio 
físico e imponer la subordinación de unos a otros, la 
aprobación por el Departamento autonómico de Me-
dio Ambiente de un plan de medidas para minimizar 
el impacto acústico de las infraestructuras estatales de 
transporte viario, marítimo y ferroviario es contraria 
al orden constitucional de distribución de competen-
cias.

De cuanto llevamos expuesto se deduce asimismo la 
imposibilidad de acoger la interpretación propuesta 
por los Letrados de la Generalitat y del Parlamento de 
Cataluña pues la misma, pues, dada la dicción literal 
del precepto, tal solución interpretativa no satisfaría 
los presupuestos que señala nuestra doctrina (por to-
das, STC 30/2011, FJ 11).

No queda entonces sino estimar el recurso por lo que 
respecta al art. 38.2 de la Ley 16/2002, si bien, en 
atención tanto al planteamiento procesal del Abogado 
del Estado como al hecho de que el precepto es apli-
cable a infraestructuras de titularidad de otras Admi-
nistraciones públicas, el mismo no ha de ser declarado 
nulo sino, simplemente, inaplicable a las infraestruc-
turas de transporte viario, marítimo y ferroviario de 
titularidad estatal ya existentes a la entrada en vigor de 
la ley, a las que, por la remisión del art. 12.3, se aplica-
ría el art. 38.2 de la Ley 16/2002.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Cons-
titucional, por la autoridad que le confiere la 
Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

1.º Estimar parcialmente el presente recurso de in-
constitucionalidad y declarar, en los términos estable-
cidos en el fundamento jurídico 7, que el art. 38.2 de 
la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la 
contaminación acústica de Cataluña, no es aplicable a 
las infraestructuras de titularidad estatal.

2.º Desestimar el recurso en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Dada en Madrid, a diecisiete de enero de dos mil trece

Pascual Sala Sánchez, Ramón Rodríguez Arribas, Ma-
nuel Aragón Reyes, Pablo Pérez Tremps, Francisco Jo-
sé Hernando Santiago, Adela Asua Batarrita, Luis Ig-
nacio Ortega Álvarez, Francisco Pérez de los Cobos 
Orihuel, Encarnación Roca Trías, Andrés Ollero Tassa-
ra, Fernando Valdés Dal-Ré, Juan José González Rivas

Firmado y rubricado

Voto particular que formula el Magistrado 
don Manuel Aragón Reyes respecto de 
la Sentencia dictada en el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 5762-2002

En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 
90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), y con pleno respeto a la opinión de la ma-
yoría del Pleno, formulo el presente Voto particular, 
al discrepar del fallo y de parte de la fundamentación 
jurídica de la Sentencia que ha desestimado el recurso 
de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente 
del Gobierno contra los arts. 12.4, inciso segundo, y 
38.2 de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección 
contra la contaminación acústica de Cataluña.

Mi discrepancia se circunscribe al enjuiciamiento que 
se realiza en la Sentencia del segundo inciso del art. 
12.4 de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección 
contra la contaminación acústica de Cataluña. A mi 
entender, en virtud de los argumentos que defendí en 
la deliberación del Pleno y que resumidamente expon-
go a continuación, el recurso de inconstitucionalidad 
debió ser estimado no sólo respecto del art. 38.2 de la 
citada Ley (extremo este en el que estoy plenamente de 
acuerdo), sino también respecto del segundo inciso del 
art. 12.4, declarando (al igual que se hace en la Sen-
tencia en relación con el art. 38.2), que este precepto 
no es aplicable a las infraestructuras de titularidad es-
tatal, y ello por las razones que siguen.

La Sentencia de la que discrepo sostiene que, pese a la 
defectuosa redacción del segundo inciso del art. 12.4 
de la Ley 16/2002, el mismo es susceptible de una 
interpretación conforme con la Constitución (decla-
ración de conformidad que, por cierto, no se lleva al 
fallo), que pasaría por entender que la obligación que 
se impone a la sociedad que explote la instalación de 
asumir el acondicionamiento de los edificios afectados 
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dentro de la nueva zona de ruido derivada de la cons-
trucción o ampliación de instalaciones aeroportuarias 
o aumento significativo del tráfico aéreo se producirá 
en todo caso de conformidad con la correspondiente 
evaluación de impacto y, en su caso, en los términos 
y condiciones en que dicha declaración sea aprobada 
por el órgano ambiental competente, que, en el caso de 
proyectos de competencia del Estado, será, de acuerdo 
con nuestra consolidada doctrina al respecto, un ór-
gano estatal. De modo que, si en dicha declaración no 
figura tal previsión, del inciso impugnado no derivaría 
ninguna obligación para la sociedad explotadora ni, en 
consecuencia, por la remisión a una decisión que ha de 
ser adoptada por un órgano estatal, vulneración de las 
competencias estatales ex art. 149.1.20 CE.

Sin embargo, la constitucionalidad del precepto no 
puede ser salvada, a mi juicio, mediante la interpre-
tación de conformidad a la que se acoge la Sentencia, 
por las razones que a continuación expongo.

Ciertamente, no cabe duda de que, en los supuestos de 
construcción o ampliación de instalaciones aeropor-
tuarias de interés general, el Estado ostenta compe-
tencias exclusivas conforme establece el art. 149.1.20 
CE (SSTC 68/1984, de 11 de junio, y 204/2002, de 31 
de octubre), por lo que, en consecuencia, al Estado le 
corresponde la competencia de evaluación de impac-
to ambiental respecto a los proyectos relativos a ta-
les infraestructuras (SSTC 13/1998, de 22 de enero, 
y 149/2012, de 5 de julio, por todas). Más no es aquí 
donde radica el verdadero problema constitucional que 
plantea el inciso impugnado.

El problema real para el orden constitucional de dis-
tribución de competencias que suscita el precepto en 
cuestión reside en que una ley autonómica no puede 
condicionar el ejercicio de las competencias exclusivas 
estatales (por todas, SSTC 56/1986, de 13 de mayo, 
FJ 3; 149/1998, de 2 de julio, FJ 4; 204/2002, de 31 de 
octubre, FJ 7; 46/2007, de 1 de marzo, FJ 5; 82/2012, 
de 18 de abril, FJ 3). Las Comunidades Autónomas no 
pueden, pues, legislar sobre las infraestructuras de in-
terés general, de competencia estatal exclusiva.

Por tanto, la competencia autonómica exclusiva (art. 
140.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) sobre 
aeródromos o helipuertos radicados en el territorio de 
Cataluña (que debe entenderse asumida por la Genera-
litat de Cataluña en los términos dispuestos en la STC 
31/2010, de 28 de junio, FJ 85) sólo puede referirse a 
aquellas infraestructuras aeroportuarias que no tengan 
la calificación de interés general y, por ello, no puede 
privar al Estado del ejercicio de sus propias compe-
tencias exclusivas en materia de aeropuertos de interés 
general ex art. 149.1.20 CE, que es justamente lo que 
sucede con la previsión contenida en el segundo inciso 
del art. 12.4 de la Ley catalana 16/2002, de cuyo tenor 
literal se desprende, sin duda, que es de aplicación no 
sólo a los aeródromos o helipuertos situados en Ca-
taluña que no tengan la calificación de interés gene-

ral (respecto de los cuales nada cabe objetar al inciso 
impugnado), sino también, como no se reconoce en la 
propia Sentencia de la que discrepo, a las instalaciones 
aeroportuarias de interés general, y por tanto, de com-
petencia estatal (art. 149.1.20 CE).

La claridad, pues, de los términos del inciso impugna-
do es la que crea la situación de franca inconstitucio-
nalidad. En efecto, la obligación que el inciso impug-
nado impone a la sociedad que explote la instalación 
aeroportuaria de asumir el coste del acondicionamien-
to de los edificios afectados dentro de la nueva zona de 
ruido (derivada de la construcción o la ampliación de 
la instalaciones aeroportuarias o de un aumento signi-
ficativo del tráfico aéreo), de conformidad con la co-
rrespondiente evaluación de impacto ambiental, resulta 
perfectamente legítima en el caso de aeródromos o he-
lipuertos radicados en el territorio de Cataluña que no 
tengan la calificación de interés general, cuya compe-
tencia corresponde a la Generalitat de Cataluña en los 
términos señalados por nuestra STC 31/2010, FJ 85), 
pero vulnera el orden constitucional de distribución de 
competencias en cuanto afecta y condiciona el ejerci-
cio de la competencia estatal exclusiva en materia de 
aeropuertos de interés general ex art. 149.1.20 CE.

Por ello considero que, en términos semejantes a como 
se ha hecho en la Sentencia de la que discrepo –no en 
este punto, como ya he dicho– respecto del art. 38.2 de 
la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra 
la contaminación acústica de Cataluña, también debió 
entenderse que la previsión contenida en el segundo 
inciso del art. 12.4 de la referida Ley 16/2002 es in-
constitucional por vulnerar las competencias estatales 
exclusivas ex art. 149.1.20 CE, sin que ello comporte la 
declaración de nulidad de inciso impugnado, sino que 
basta con declararlo (como se ha hecho igualmente en 
la Sentencia con el citado art. 38.2) no aplicable a las 
infraestructuras aeroportuarias de titularidad estatal, 
atendiendo al hecho de que el precepto resulta legíti-
mamente aplicable a las infraestructuras cuya compe-
tencia corresponda a la Generalitat de Cataluña.

Y en este sentido emito mi Voto particular.

Madrid, a diecisiete de enero de dos mil trece

Manuel Aragón Reyes
Firmado y rubricado
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4.88.01. CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT 
SOBRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Procediment per a constituir el Consell As
sessor del Parlament sobre Ciència i Tecno
logia (CAPCIT) de la X legislatura

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament en la sessió tinguda el 12 de 
febrer de 2013, de conformitat amb el que estableixen 
les Normes d’organització del Consell Assessor del 
Parlament sobre Ciència i Tecnologia, de 10 novembre 
de 2008, acorda:

1. Obrir el procés per a constituir el Consell Assessor 
del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) 
de la X legislatura, segons les Normes d’organització 
del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia.

2. Designar els membres de la Mesa Anna Simó i Caste-
lló, vicepresidenta primera, i Miquel Iceta i Llorens, se-
cretari primer, com a membres de la Mesa del CAPCIT.

3. Sol·licitar als grups parlamentaris que designin un 
representant o una representant per a formar part del 
CAPCIT durant aquesta legislatura, de conformitat 
amb el que estableix l’article 7.2.c de les Normes d’or-
ganització del Consell Assessor del Parlament sobre 
Ciència i Tecnologia.

4. Sol·licitar a les entitats científiques i tècniques a què 
fa referència l’article 7.4 de les Normes d’organitza-
ció del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia que designin o ratifiquin els membres que 
han de formar part del CAPCIT en la X legislatura, 
i també que proposin una llista de temes concrets en 
l’àmbit de treball del CAPCIT perquè puguin ésser in-
closos, si escau, en el pla de treball d’aquest òrgan as-
sessor. 

5. Designar el lletrat Ferran Domínguez Garcia, se-
cretari del CAPCIT, de conformitat amb l’article 8.4 
de les Normes d’organització del Consell Assessor del 
Parlament sobre Ciència i Tecnologia.

6. Pregar a la presidenta del Parlament que, en qualitat 
de presidenta del CAPCIT, convoqui aquest òrgan un 
cop siguin designats tots els membres.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català
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