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S U M A R I

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 5

Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modi·
ficació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 200-00012/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 5

Projecte de llei del voluntariat
Tram. 200-00013/10
Text presentat p. 5

Projecte de llei del protectorat de les fundacions i 
de verificació de l’activitat de les associacions declarades 
d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10
Text presentat p. 15

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’horaris comercials i determina·
des activitats de promoció
Tram. 202-00026/10
Termini de presentació d’esmenes subsegüents al Dicta-
men del Consell de Garanties Estatutàries p. 29

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, 
del 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments 
comercials
Tram. 202-00049/10
Esmenes a la totalitat p. 29

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10
Esmenes a la totalitat p. 30

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00051/10
Presentació p. 30

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es 
modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya
Tram. 203-00010/10
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat p. 31

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Institut Gelida
Tram. 250-00856/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la desprogramació de·
finitiva del projecte de tancament de l’autovia orbital de Bar·
celona
Tram. 250-00857/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
relatiu al projecte d’intervenció integral al barri de Can Mas, 
de Ripollet
Tram. 250-00858/10
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la incorporació d’ali·
ments de proximitat en les compres de l’Administració i so·
bre l’elaboració d’un pla de contractació pública alimentària
Tram. 250-00859/10
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre l’increment urgent del 
nombre d’examinadors del carnet de conduir
Tram. 250-00860/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre el contracte del servei 
d’avions de vigilància i atac per a l’extinció d’incendis
Tram. 250-00861/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins·
titut Vallcarca, de Barcelona
Tram. 250-00862/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la segona fase de l’am·
pliació de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llo·
bregat
Tram. 250-00863/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució contra l’Avantprojecte de llei 
de protecció dels drets del concebut i de la dona embaras·
sada i en defensa dels drets sexuals i reproductius i la inter·
rupció voluntària de l’embaràs
Tram. 250-00864/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre les subvencions de 
l’Institut Català de les Dones del 2013
Tram. 250-00865/10
Presentació p. 40
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article 
2 de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim elec·
toral general
Tram. 270-00008/10
Esmenes a la totalitat p. 41

4. INFORMACIÓ

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 37/X, sobre 
l’elaboració d’una avaluació ambiental del conjunt d’instal·
lacions de generació d’energia, d’assecatge de purins, de 
línies d’evacuació i de centrals de transformació d’energia 
elèctrica existents o en tràmit en un radi de 20 quilòmetres 
dels nuclis urbans de les Borges Blanques i de Juneda
Tram. 290-00015/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 42

Control del compliment de la Resolució 45/X, sobre 
els torns de servei i les armilles antibales dels agents dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00028/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 43

Control del compliment de la Resolució 101/X, so·
bre la continuïtat del projecte Promoció escolar del poble 
gitano
Tram. 290-00081/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 44

Control del compliment de la Resolució 103/X, so·
bre la implantació de la jornada intensiva als instituts d’edu·
cació secundària el curs 2012·2013
Tram. 290-00083/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 44

Control del compliment de la Resolució 175/X, so·
bre l’impuls d’un pla de reconversió gradual de l’empresa 
Ercros
Tram. 290-00140/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 45

Control del compliment de la Resolució 176/X, so·
bre la redacció d’un pla d’estudi del present i el futur laborals 
de Flix i la Ribera d’Ebre
Tram. 290-00141/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 46

Control del compliment de la Resolució 184/X, per 
la qual s’aprova el Compte general de la Generalitat corres·
ponent al 2010
Tram. 290-00148/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 46

Control del compliment de la Resolució 234/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 33/2012, sobre la 
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, cor·
responent al 2009
Tram. 290-00197/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 46

Control del compliment de la Resolució 236/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 39/2012, sobre 
la Fundació Privada de Gestió Sanitària de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2009
Tram. 290-00199/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 47

Control del compliment de la Resolució 260/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 2/2013, sobre l’Ins·
titut Català de Finances, corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 290-00222/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 48

Control del compliment de la Resolució 261/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 3/2013, sobre el 
Consorci d’Educació de Barcelona, corresponent al 2010 i 
al 2011
Tram. 290-00223/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 48

Control del compliment de la Resolució 265/X, so·
bre la recepció dels canals de la televisió digital terrestre a 
Paüls, Alfara de Carles, Caseres i la Galera
Tram. 290-00227/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 49

Control del compliment de la Resolució 267/X, so·
bre la creació del sistema de patent única europea
Tram. 290-00229/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 49

Control del compliment de la Resolució 268/X, sobre 
l’assessorament tècnic a l’Ajuntament de Salou en el projecte 
de canalització del barranc de Barenys
Tram. 290-00230/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 50

Control del compliment de la Resolució 269/X, sobre 
la instal·lació de barreres paraallaus o viseres en alguns trams 
de la carretera C·28 i sobre l’estudi de la viabilitat del túnel de 
la Bonaigua
Tram. 290-00231/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 50

Control del compliment de la Resolució 270/X, so·
bre la integració urbana de la línia de Ferrocarrils de la Gene·
ralitat de Catalunya a Igualada i Vilanova del Camí
Tram. 290-00232/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 51

Control del compliment de la Resolució 271/X, so·
bre el transport de viatgers per carretera entre Igualada i 
Barcelona
Tram. 290-00233/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 51

Control del compliment de la Resolució 272/X, so·
bre l’ampliació de les zones tarifàries de la línia 3 de rodalia 
i l’establiment d’un servei integrat d’autobús i tren entre la 
Garrotxa i Barcelona
Tram. 290-00234/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 52

Control del compliment de la Resolució 273/X, so·
bre el tram entre Montblanc i Lleida de l’autopista AP·2
Tram. 290-00235/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 52

Control del compliment de la Resolució 274/X, so·
bre l’àmbit de planificació territorial del Penedès
Tram. 290-00236/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 52

Control del compliment de la Resolució 276/X, so·
bre el garantiment de la circulació dels trens i la seguretat de 
la línia 1 de rodalia al pas pel Maresme
Tram. 290-00238/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 53

Control del compliment de la Resolució 277/X, so·
bre el compliment dels compromisos adquirits amb els veïns 
del barri de la Trinitat Nova, de Barcelona, que tenen els ha·
bitatges afectats per aluminosi
Tram. 290-00239/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 53
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Control del compliment de la Resolució 278/X, so·
bre la redacció d’un projecte de construcció d’una via per a 
bicicletes i vianants que connecti Breda amb l’estació de Ri·
ells i Viabrea · Breda
Tram. 290-00240/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 54

Control del compliment de la Resolució 279/X, so·
bre la redacció del projecte d’una rotonda a la intersecció de 
Riells i Viabrea de la carretera C·35
Tram. 290-00241/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 54

Control del compliment de la Resolució 280/X, sobre 
el pagament de les indemnitzacions als afectats per les ex·
propiacions pel pas del tren de gran velocitat entre Barcelona 
i la Jonquera
Tram. 290-00242/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 54

Control del compliment de la Resolució 281/X, so·
bre el soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de Llo·
bregat
Tram. 290-00243/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 55

Control del compliment de la Resolució 282/X, so·
bre els mòduls de participació i convivència als centres pe·
nitenciaris
Tram. 290-00244/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 55

Control del compliment de la Resolució 283/X, so·
bre la resolució dels conflictes relatius als habitatges dels 
antics treballadors de la presó de la Trinitat Vella
Tram. 290-00245/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 56

Control del compliment de la Resolució 284/X, so·
bre la revisió dels protocols per a la gestió de les comunica·
cions dels interns dels centres penitenciaris
Tram. 290-00246/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 56

Control del compliment de la Resolució 285/X, so·
bre el manteniment dels contractes programa amb escoles 
concertades o la implantació d’un sistema de finançament 
addicional
Tram. 290-00247/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 56

Control del compliment de la Resolució 286/X, so·
bre la represa de les obres de construcció d’una llar d’infants 
a l’illa d’equipaments del Mercat del Guinardó, de Barcelona
Tram. 290-00248/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 57

Control del compliment de la Resolució 287/X, sobre 
l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 290-00249/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 57

Control del compliment de la Resolució 288/X, so·
bre l’aprenentatge dels primers auxilis dins l’horari escolar
Tram. 290-00250/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 58

Control del compliment de la Resolució 289/X, so·
bre l’obertura de les línies de P3 i la continuïtat de les esco·
les Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor, Sant Baldiri de 
Lliçà d’Amunt, Can Montllor de Terrassa, El Castell de Tona i 
Gil Cristià i Arbós de la Selva del Camp
Tram. 290-00251/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 58

Control del compliment de la Resolució 290/X, 
d’adhesió a la Iniciativa ciutadana europea pel dret humà a 
l’aigua i al sanejament
Tram. 290-00252/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 59

Control del compliment de la Resolució 291/X, so·
bre el reconeixement de la República de Kosovo
Tram. 290-00253/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 60

Control del compliment de la Resolució 292/X, so·
bre la prohibició de vendre armes a països i grups que utilit·
zen infants soldat
Tram. 290-00254/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 60

Control del compliment de la Resolució 294/X, sobre 
el tancament de la presó de Guantánamo
Tram. 290-00256/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 60

Control del compliment de la Resolució 295/X, so·
bre l’accessibilitat dels informes i estudis elaborats pel Con·
sell Assessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 290-00257/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 61

Control del compliment de la Resolució 302/X, so·
bre la Televisió de Catalunya i els mitjans de comunicació 
públics
Tram. 290-00258/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 61

Control del compliment de la Resolució 303/X, so·
bre el garantiment del principi fundacional de Televisió de 
Catalunya i Catalunya Ràdio de model de servei públic ar·
relat al territori
Tram. 290-00259/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 62

Control del compliment de la Resolució 378/X, so·
bre la modificació del mapa de zones del sistema tarifari 
integrat
Tram. 290-00333/10
Sol·licitud de pròrroga p. 62
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 62

Control del compliment de la Resolució 388/X, so·
bre les beques de menjador
Tram. 290-00343/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 393/X, so·
bre la construcció de l’Escola Bufalà II, de Badalona
Tram. 290-00348/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 414/X, so·
bre el projecte de traçat del desdoblament de la carretera 
C·12, a Tortosa
Tram. 290-00367/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 415/X, so·
bre el desdoblament de la carretera C·12 al pas per Tortosa
Tram. 290-00368/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 64

Control del compliment de la Resolució 438/X, so·
bre les obres de construcció de l’Escola Lola Anglada, de 
Badalona
Tram. 290-00391/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 64
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Control del compliment de la Resolució 301/X, so·
bre la situació de la joventut
Tram. 290-00428/10
Sol·licitud de pròrroga p. 64
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 64

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 33/X, sobre la 
modificació de l’impost de successions i donacions
Tram. 390-00033/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 65

Control del compliment de la Moció 37/X, sobre les 
mesures per a garantir la sostenibilitat de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau
Tram. 390-00037/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 65

Control del compliment de la Moció 39/X, sobre la 
situació de l’ensenyament universitari
Tram. 390-00039/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 67

Control del compliment de la Moció 40/X, sobre les 
condicions i les garanties del projecte BCN World
Tram. 390-00040/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 68

Control del compliment de la Moció 41/X, sobre la 
proposta del Govern de l’Estat de reforma de l’Administració 
pública
Tram. 390-00041/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 70

Control del compliment de la Moció 43/X, sobre 
l’ocultació o dissimulació del rostre en l’espai públic i les me·
sures que s’han d’adoptar en matèria de seguretat pública
Tram. 390-00043/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 71

Control del compliment de la Moció 50/X, sobre la 
negociació del sistema de finançament autonòmic
Tram. 390-00050/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 72

Control del compliment de la Moció 59/X, sobre po·
lítica cultural
Tram. 390-00059/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 73

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 24
Convocada per al dia 16 de gener de 2014 p. 73

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

Estats de desenvolupament i d’execució del Pres·
supost de la Generalitat en data del 30 de setembre de 2013
Tram. 334-00046/10
Presentació p. 74

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i 
de l’endeutament de la Generalitat en data del 30 de setem·
bre de 2013
Tram. 334-00047/10
Presentació p. 74

Pla anual de cooperació al desenvolupament per 
al 2013
Tram. 334-00048/10
Presentació p. 74

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 8434/2006, interposat 
per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popu·
lar del Congrés dels Diputats contra determinats articles de 
la Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de professions 
titulades i dels col·legis professionals
Tram. 381-00003/07
Sentència del Tribunal Constitucional p. 75

NOTES

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

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

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
50434).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 23.01.2014 al 03.02.2014).
Finiment del termini: 04.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.01.2014.

Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 200-00012/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
50909).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.01.2014.

Projecte de llei del voluntariat
Tram. 200-00013/10

Text presentat
Reg. 50905 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.01.2014

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 Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix 
a continuació: 

«A proposta de la consellera de Benestar Social i Fa-
mília, s’aprova l’Avantprojecte de llei del voluntariat, 
i s’autoritza l’esmentada consellera perquè el presenti 
al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el deu de desembre de dos mil tretze.

Barcelona, 10 de desembre de 2013

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

Projecte de llei del voluntariat

Índex

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Article 2. Àmbit d’aplicació

Article 3. Principis d’actuació

Article 4. Àmbits d’actuació

Títol II. De les relacions entre les persones voluntàries i les 
entitats

Capítol I. La persona voluntària

Article 5. Concepte de persona voluntària

Article 6. Drets de la persona voluntària

Article 7. Deures de la persona voluntària

Capítol II. Les entitats privades sense ànim de lucre

Article 8. Naturalesa jurídica

Article 9. Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya 

Article 10. Drets de les entitats

Article 11. Deures de les entitats

Capítol III. Les relacions entre les entitats i les persones vo·
luntàries

Article 12. Full de compromís

Títol III. De les relacions entre les entitats i l’Administració

Article 13. Principis rectors

Article 14. La relació de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya amb les entitats

Títol IV. Del foment del voluntariat

Article 15. Mesures generals de foment

Disposició addicional. Voluntariat en matèria de protecció ci·
vil, prevenció i extinció d’incendis i salvaments i cooperació 
al desenvolupament 

Disposicions transitòries.

Primera. Adaptació de les entitats

Segona. Adaptació dels programes de voluntariat vinculats 
a una Administració Pública

Disposicions finals 

Primera. Habilitació per al desenvolupament reglamentari 

Segona. Entrada en vigor
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Exposició de motius 

Catalunya disposa d’un teixit associatiu consolidat, 
sòlid i de gran tradició, que ha constituït un element 
essencial en la configuració de Catalunya com a país 
amb una identitat pròpia. L’important paper que van 
desenvolupar les associacions d’índole diversa i l’acció 
voluntària, lliure i compromesa de molts ciutadans i 
ciutadanes per a la millora constant de les condicions 
de vida entesa en tots els seus àmbits, i per a la defensa 
i el creixement de la societat i la cultura catalanes, va 
ser clau, en temps de resistència i sobretot durant els 
anys de dictadura, per mantenir viu el país.

Aquesta actuació voluntària, duta a terme des de la 
societat civil durant un llarg període de la nostra his-
tòria, ha generat la creació i el desenvolupament de 
moltes entitats que han donat, en cada moment, una 
resposta solidària, generosa i responsable a les neces-
sitats, les inquietuds i els reptes de la societat catalana, 
molt abans que l’Administració articulés estratègies 
per donar-hi resposta.

Aquestes entitats han jugat també un paper cabdal en 
la construcció d’identitats col·lectives, en la vertebració 
dels territoris i en la promoció del civisme i la cohesió 
social, i han permès als ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya participar i implicar-se en la construcció 
social, que és la base d’una societat democràtica, ma-
dura i solidària, sumant esforços des del voler com-
partir lliurement amb altres membres de la comunitat 
l’enfortiment de vincles i la construcció de realitats.

Les entitats també han estat cabdals en la promoció 
i la praxi de valors com ara la solidaritat, el compro-
mís, l’esforç i la sostenibilitat, la llibertat, la il·lusió, 
el servei, l’altruisme, la gratuïtat i la responsabilitat, 
el civisme, la participació, l’aprenentatge, el respecte, 
la competència i la independència dels poders públics, 
com a manifestacions de la societat civil.

Una gran part de les entitats que configuren aquest tei-
xit han estat i estan impulsades i promogudes per vo-
luntaris i voluntàries que hi participen, i és possible-
ment en aquest vincle entre persona i col·lectiu tan fort 
a Catalunya on es comença a fer visible el model cata-
là del voluntariat, en què persones voluntàries i asso-
ciacionisme van lligats intrínsecament com a garantia 
d’una participació de la ciutadania en la construcció 
social que és –i que vol ser– lliure i independent, exer-
cida des de la seva pròpia visió i responsabilitat en la 
construcció de la comunitat i del país.

El paper de les entitats i el voluntariat en mostrar si-
tuacions i realitats per les quals calia i cal treballar 
i donar respostes des de tots els agents socials, i la 
importància d’aquesta resposta des de la llibertat i el 
compromís de la societat civil al llarg de la nostra his-
tòria, posen de manifest la força i la vàlua del volunta-
riat com a agent de transformació i li donen una relle-
vància especial.

Les entitats que treballen per encarar aquests reptes es 
poden classificar en diverses tipologies i representen 
models diferents d’organització que, tanmateix, com-
parteixen les mateixes finalitats i objectius. Unes se-
rien les entitats de voluntariat dirigides íntegrament 
per persones voluntàries i en les quals les funcions i 
les tasques que duu a terme l’entitat estan assumides 
des del voluntariat, amb suport d’algun professional 
remunerat o sense. Les altres serien les entitats amb 
projectes de voluntariat, dirigides per professionals re-
munerats i en les quals la tasca de voluntariat es de-
senvolupa conjuntament amb la tasca de l’equip pro-
fessional contractat de manera complementària un de 
l’altre, i en què la participació i l’aportació del valor 
del voluntariat es considera clau per al desenvolupa-
ment de la missió de l’entitat.

Les entitats, per tant, com a part de la societat, iden-
tifiquen necessitats i elaboren respostes, i entitats i 
administracions coincideixen en la gestió de projec-
tes que sovint també requereixen la intervenció del 
voluntariat i que han de poder articular-se des de les 
entitats del tercer sector –el sector civil organitzat– i 
en la manera com aquest preveu la participació de les 
persones, respectant i comptant amb la seva capacitat 
i independència.

Per això, també volem posar de manifest que, pel que 
fa al voluntariat, el paper de les administracions pú-
bliques ha de ser el de donar suport i oferir la seva 
cooperació amb l’objectiu de promoure la innovació, 
la col·laboració amb altres agents socials, l’impuls i el 
desenvolupament de polítiques públiques que perme-
tin i reforcin l’exercici lliure i independent de les en-
titats i de les persones voluntàries, així com el treball 
compartit amb el voluntariat per al desenvolupament 
d’aquelles eines i polítiques de suport que s’hi referei-
xen. Aquest paper s’ha d’exercir des de la coordinació 
i l’eficiència procurant dur a terme accions de foment 
i suport a l’associacionisme i el voluntariat des d’una 
perspectiva nacional, posant a l’abast de tothom els re-
cursos ja existents i promovent la creació d’eines i re-
cursos de suport en funció de les seves competències.

Més enllà d’aquestes consideracions, cal deixar cons-
tància que en la societat actual, i fruit de l’herència 
històrica i social que ens ve donada, hi conviuen de 
manera simultània amb el voluntariat diversos tipus 
d’accions de participació i col·laboració ciutadana, de-
senvolupades totes des de la gratuïtat i la solidaritat. 
Aquestes accions són expressió natural d’una societat 
activa, amb valors i amb esperit participatiu. Justa-
ment, un dels propòsits de la Llei és reconèixer i iden-
tificar d’entre les nombroses actuacions de persones 
dutes a terme per voluntat pròpia i de manera gratuïta 
–i que en l’ús col·loquial i per raó de la seva etimologia 
han estat definides com a accions de voluntariat– les 
accions pròpiament de voluntariat, no per desmerèixer 
les que no ho són, ans al contrari, sinó per potenciar, 
promocionar i protegir les que efectivament responen 



13 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 228

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 7

al model català de voluntariat que aquesta Llei pro-
mou. En aquest sentit, el fet de reconèixer i posar en 
valor el voluntariat com un element diferencial d’entre 
les diverses formes de la participació no implica dei-
xar de reconèixer la vàlua de totes les altres accions 
solidàries que moltes persones porten a terme mogu-
des pel seu afany de col·laborar, d’aportar la seva ex-
periència, de retornar a la societat allò que han rebut 
o de, simplement, participar activament de propostes 
sorgides de la pròpia societat civil o dels poders pú-
blics. Totes aquestes accions continuaran portant-se 
a terme i totes mereixen ser reconegudes i valorades, 
més enllà que les seves accions no responguin a la de-
finició, la finalitat i la motivació de l’acció voluntària 
establerta en aquesta Llei entesa com acció duta a ter-
me per una persona que, de forma lliure i solidària, 
per voluntat pròpia i sense compensació econòmica, 
decideix dedicar part del seu temps a exercir, de ma-
nera compartida amb altres persones, un compromís 
de transformació de la societat, en el marc d’una en-
titat privada, sense ànim de lucre i en benefici de ter-
cers.

La importància i el valor afegit del voluntariat, i la se-
va gran incidència en l’entorn és un fet que es consta-
ta a nivell europeu. Ja fa temps que des dels diferents 
òrgans de la Unió Europea es proclama, mitjançant 
diferents normes, recomanacions que posen de relleu 
l’impacte del voluntariat i vetllen per la seva promoció 
i foment.

El voluntariat, en tant que exercici madur de democrà-
cia participativa exercit per la ciutadania, és un bé pre-
uat que la Generalitat de Catalunya es va comprometre 
a preservar, ja l’any 1991, amb la promulgació de la 
Llei 25/1991, de 13 de desembre, per la qual es crea-
va l’Institut Català del Voluntariat, una llei –avui en 
dia derogada– que va ser pionera a l’Estat; i posterior-
ment amb el reconeixement de la Carta del Voluntariat 
de Catalunya reconeguda pel Parlament de Catalunya 
mitjançant la Resolució 98/V, de 29 de maig de 1996). 
Transcorreguts els anys, es considera primordial una 
actualització dels drets i els deures de les persones vo-
luntàries i de les organitzacions que acullen les per-
sones voluntàries, a fi de vetllar pel correcte desen-
volupament de la tasca en la qual col·laboren plegats i 
garantir-lo.

L’article 166.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
atorga a la Generalitat «la competència exclusiva en 
matèria de voluntariat, que inclou, en tot cas, la defi-
nició de l’activitat i la regulació i la promoció de les 
actuacions destinades a la solidaritat i a l’acció volun-
tària que s’executin individualment o per mitjà d’ins-
titucions públiques o privades». En exercici d’aquesta 
competència, el Parlament de Catalunya està decidit 
a aprovar aquesta Llei per, fonamentalment, fomen-
tar, promoure, reconèixer i protegir el voluntariat com 
a agent de transformació social i alhora preservar el 
model català de voluntariat, i, d’altra banda, per reco-

nèixer institucionalment les accions solidàries que els 
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya porten a terme 
amb l’afany de participar i col·laborar en moltes activi-
tats que actualment es desenvolupen a Catalunya.

El Congrés Europeu del Voluntariat celebrat al mes de 
novembre de 2011 va permetre debatre la importància 
del treball entre els diferents agents que incideixen en 
un territori per aconseguir la seva millora, fent xarxa, 
també el paper clau de l’establiment de polítiques en 
matèria de voluntariat acordades amb el sector, la im-
portància de la bona gestió dels equips de voluntariat 
des de les entitats i la diversitat creixent dels diferents 
perfils de voluntariat, entre d’altres. D’aquest marc co-
mú de debat entre els diferents agents van sortir una 
sèrie de consideracions que s’han tingut en compte per 
elaborar aquesta llei.

Per tot el que s’ha exposat, aquesta Llei reflecteix el 
compromís de la Generalitat de Catalunya de promou-
re el model català de voluntariat aprofundint en el dret 
de la ciutadania a participar amb transparència en la 
construcció nacional, des de la llibertat, des de la seva 
pròpia realitat i des de la independència civil.

Aquesta Llei consta de 4 títols, una disposició addici-
onal, dues disposicions transitòries i dues disposicions 
finals.

En les disposicions generals regulades en el títol I es 
detallen l’objecte de la Llei i el concepte de volunta-
riat, així com el seu àmbit d’aplicació, a fi de reco-
nèixer-los i identificar-los d’entre les nombroses ac-
tuacions realitzades per voluntat pròpia i de manera 
gratuïta. La Llei, en aquet sentit, vol reconèixer el vo-
luntariat com un element diferencial d’entre les diver-
ses formes de participació. El títol I també incideix es-
pecialment en els principis que inspiren el voluntariat 
i els àmbits en els quals es focalitza i es desenvolupa 
l’acció del voluntariat, duta a terme per les persones 
voluntàries a través dels projectes i els programes de 
les entitats. En aquest sentit, la Llei deixa palès que 
el voluntariat s’esdevé en el moment que la persona es 
vincula a un projecte perquè desitja canviar una reali-
tat determinada que percep i valora desajustada, amb 
la voluntat de transformar-la i millorar-la, per la qual 
cosa cal entendre que el voluntariat és una actitud so-
cial que respon al sentiment de sentir-se solidari i a la 
vegada beneficiari de l’acció, i es du a terme des de la 
sensibilitat per detectar situacions i necessitats diver-
ses que requereixen actuacions.

El títol II aborda les relacions de les persones voluntà-
ries amb les entitats i ho fa tant des de la definició de la 
persona voluntària com des de la definició de les enti-
tats que han de poder garantir l’exercici del voluntariat 
com una expressió lliure i independent de la ciutada-
nia. El títol II presenta l’espai en el qual neix i s’estruc-
tura el voluntariat, que no és un altre que l’espai de les 
entitats privades sense ànim de lucre. Aquest és l’espai 
natural i lògic d’intervenció d’aquelles persones que 
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volen fer sentir la seva veu per poder intervenir direc-
tament en la resolució dels reptes que es plantegen al 
conjunt de la societat. El títol II estableix els drets i els 
deures de les persones voluntàries i de les entitats que 
fan possible les accions voluntàries, i renova i actualit-
za els drets i els deures recollits en la Carta del Volun-
tariat de Catalunya. Aquests drets i deures delimiten el 
marc de relació entre les entitats i el voluntariat i han 
de poder-ne garantir un correcte exercici i un encaix 
òptim en resposta a la missió compartida.

La importància de delimitar els drets i els deures del 
voluntariat i també de les organitzacions que acullen 
les persones voluntàries rau en el fet que de la relació 
i la confluència entre ambdós se’n desprèn una con-
cepció del dret que no és possible sense una referència 
al deure, a fi de vetllar pel correcte desenvolupament 
de la tasca en la qual col·laboren plegats i garantir-lo. 
Aquest títol recull, per tant, la voluntat d’articular un 
sistema de drets i deures que garanteixi els principis 
bàsics de l’acció voluntària i el respecte pel model ca-
talà del voluntariat, que impliqui que el voluntariat si-
gui reconegut com una manifestació solidària i trans-
formadora que es canalitza per mitjà d’entitats sense 
afany de lucre; que tots els ciutadans tenen dret d’orga-
nitzar‐se i contribuir, d’acord amb les seves preferèn-
cies i capacitats, a la tasca que realitza el voluntariat; 
que el compromís d’actuació que suposa el voluntariat 
es fonamenta en una decisió lliure i personal de par-
ticipació motivada per principis de solidaritat i altru-
isme; que el voluntariat contribueix a un desenvolu-
pament social del nostre entorn i del món, més just, 
solidari, equilibrat, pacífic i respectuós amb el medi i 
l’entorn mitjançant la participació dels ciutadans en la 
vida de les societats; que el voluntariat estimula la res-
ponsabilitat social dels ciutadans i contribueix a la re-
solució de les necessitats socials des de la societat civil 
i amb independència dels poders públics i les adminis-
tracions, i que, finalment, el voluntariat fonamenta la 
seva acció en els principis d’associació i participació 
democràtica, respecte a la dignitat, la igualtat i la lli-
bertat de la persona.

El títol III estableix les relacions entre les administra-
cions públiques i les entitats mitjançant els principis 
rectors que han de regir aquestes relacions. S’han de 
fomentar en els principis de col·laboració, complemen-
tarietat i participació amb l’objectiu de cercar l’acord 
entre els diferents actors participants en el territori. 
En aquest marc conceptual, el Govern de la Generali-
tat de Catalunya es dota de quatre elements estructu-
rals que han de vertebrar i garantir el model de rela-
ció de l’Administració de la Generalitat amb el sector: 
existència d’un òrgan consultiu i assessor en matèria 
d’associacionisme i voluntariat; disseny conjunt de les 
polítiques públiques que afecten el sector; promoció i 
impuls del cens d’entitats de voluntariat com a regis-
tre públic, i suport a la formació del voluntariat duta a 
terme per entitats.

El títol IV descriu quines han de ser les polítiques pú-
bliques de foment del voluntariat per les administra-
cions públiques catalanes, amb l’objectiu d’enfortir el 
sector i dotar de les eines necessàries per a la promo-
ció, la consolidació i la protecció del model català del 
voluntariat. Aquestes accions consisteixen a fomentar 
el treball en xarxa i la posada en comú dels recursos 
existents en un mateix territori; potenciar mesures per 
a la sensibilització de la ciutadania i la seva incorpora-
ció en projectes o programes de voluntariat dins de les 
entitats; impulsar campanyes d’informació i sensibilit-
zació sobre el voluntariat, la difusió dels seus valors 
i la implementació de mesures per al reconeixement 
públic de la tasca del voluntariat; facilitar espais de 
trobada i debat entre les entitats; promoure la convoca-
tòria de línies d’ajuts per als projectes i les accions de 
les entitats; donar suport a les activitats formatives de 
les entitats; impulsar accions d’investigació, estudis i 
publicacions sobre el voluntariat; promoure l’accés als 
serveis d’informació, documentació, assessorament i 
suport tècnic a les entitats; impulsar la presència de 
les accions voluntàries en els mitjans de comunicació i 
la difusió de la tasca realitzada, així com promoure la 
connexió i el treball en xarxa de les entitats catalanes 
amb altres entitats de fora de Catalunya.

Aquestes tasques, d’acord amb el que disposa el títol 
IV, s’han de dur a terme entre les diferents adminis-
tracions públiques de manera coordinada, i les admi-
nistracions locals han de procurar difondre i posar a 
l’abast de les entitats i la ciutadania els recursos que 
la Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició.

La disposició addicional conté una previsió relativa a 
l’àmbit d’aplicació de la Llei, així com la salvaguarda 
del règim normatiu aplicable a determinats àmbits re-
lacionats amb el voluntariat.

Les disposicions transitòries preveuen el període d’un 
any per a l’adaptació de les entitats a les regulacions de 
la Llei, i per l’adaptació dels programes de voluntariat 
vinculats a una Administració Pública.

Les disposicions finals primera i segona estableixen, 
respectivament, l’habilitació per al desenvolupament 
reglamentari que sigui necessari i l’entrada en vigor 
de la Llei.

Títol I. Disposicions generals

Article 1 . Objecte

Aquesta Llei té per objecte fomentar, promoure, reco-
nèixer i protegir el voluntariat com a agent de trans-
formació social en el marc del model català de volun-
tariat.

S’entén per voluntariat el conjunt d’accions que porten 
a terme les persones que de forma lliure i solidària, 
per voluntat pròpia i sense contraprestació econòmi-
ca, decideixen dedicar part del seu temps a exercir, de 
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manera compartida amb altres persones, un compro-
mís de transformació de la societat, en el marc d’una 
entitat privada sense ànim de lucre, estable i que actuï 
en benefici d’altri, d’acord amb el compromís formal 
adquirit entre les dues parts i el respecte a les normes 
de funcionament i d’organització de l’entitat.

Article 2.  Àmbit d’aplicació

Aquesta Llei és d’aplicació a les persones voluntàries 
que portin a terme la seva activitat a Catalunya i a les 
entitats privades sense ànim de lucre que comptin amb 
voluntariat, que desenvolupin majoritàriament les se-
ves activitats a Catalunya o que hi tinguin la seva seu 
o una delegació. A efectes d’aplicació d’aquesta llei, es 
considerarà el que recullen els estatuts de l’entitat pel 
que fa a l’àmbit territorial i domicili de l’entitat.

No són objecte de regulació d’aquesta Llei les accions 
solidàries que, tot i desenvolupar-se de manera lliure 
i sense compensació econòmica, es duen a terme al 
marge d’entitats privades sense ànim de lucre; ni les 
accions que es desenvolupen per parentiu, amistat, 
per causa de la relació laboral, acadèmica o derivada 
d’una obligació jurídica o de pertinença o les dutes a 
terme per interès propi d’una persona o d’un col·lectiu.

Article 3. Principis d’actuació

Els principis i els valors inherents al voluntariat són la 
llibertat, la solidaritat, el compromís, el servei, l’altru-
isme, la gratuïtat, la responsabilitat, el civisme, la co-
operació, la participació, l’aprenentatge, la generositat, 
el respecte, la realització de l’activitat amb competèn-
cia i la independència vers els poders públics, en tant 
que es tracta d’una manifestació de la societat civil.

Igualment, són inherents a l’acció voluntària els prin-
cipis de no-discriminació, pluralisme, integració i sos-
tenibilitat i, en general, tots aquells que inspirin la 
bona convivència en una societat democràtica, parti-
cipativa i justa.

Article 4. Àmbits d’actuació

El voluntariat s’organitza en cinc àmbits d’actuació: el 
social, el comunitari, el cultural, l’ambiental i l’inter-
nacional. La definició i els objectius dels cinc àmbits 
d’actuació són els següents: 

a) Social: centra la seva activitat en atendre les perso-
nes, especialment els col·lectius més vulnerables, en si-
tuació de risc o amb necessitats, tot promovent la justí-
cia social amb la finalitat d’aconseguir el respecte a la 
dignitat de les persones i el seu benestar i contribuir a 
la millora de la seva qualitat de vida, ja sigui des d’as-
pectes físics, de salut, psíquics o socioafectius.

b) Comunitari: centra la seva activitat en el grup, en 
el conjunt d’individus, en la col·lectivitat o la comu-
nitat com a espai motor de l’actuació per promoure la 
convivència, la millora de les condicions socioeconò-

miques, la cohesió i la participació socials amb la fi-
nalitat de promocionar la participació conjunta com a 
espai d’integració a la vida ciutadana. S’hi engloben 
les activitats de lleure, educatives i de formació, d’in-
formació i assessorament, veïnals, socioculturals i es-
portives.

c) Cultural: centra la seva activitat en la cultura com a 
referent de l’actuació amb la finalitat de contribuir en 
sentit ampli a la dinamització cultural en els àmbits de 
la cultura popular i tradicional, la difusió i la defensa 
del patrimoni cultural, l’impuls de la producció cultu-
ral o artística i la dinamització cultural associativa.

d) Ambiental: centra la seva activitat en el medi i en 
l’entorn ambiental com a espai físic en el qual ens mo-
vem i ens desenvolupem amb la finalitat de promoure 
la conservació i millora del medi ambient i la seva bio-
diversitat per tal de fer possible un món més sostenible 
mitjançant accions diverses relacionades amb l’educa-
ció i la sensibilització ambiental, les bones pràctiques 
o les actuacions directes al territori.

e) Internacional: centra la seva activitat en la realitat 
d’altres països o en la representació no governamental 
de Catalunya a l’exterior amb la finalitat de donar res-
posta a la realitat global mitjançant accions d’educa-
ció per al desenvolupament, la pau i els drets humans, 
projectes de desenvolupament integral, de governan-
ça democràtica i d’activisme associatiu, així com in-
tervencions sobre resolució de conflictes, foment de 
la no-violència, promoció del coneixement dels drets 
humans i de la seva defensa o d’acció humanitària i 
d’emergència.

Títol II. De les relacions entre les persones 
voluntàries i les entitats 

Capítol I . La persona voluntària

Article 5. Concepte de persona voluntària

5.1 El voluntari o voluntària és aquella persona física 
que, de manera lliure, sense contraprestació econòmi-
ca i d’acord amb la capacitat d’obrar que li reconeix 
l’ordenament jurídic, decideix dedicar part del seu 
temps al servei dels altres o a interessos socials i col-
lectius, a través de la participació en els projectes o els 
programes desenvolupats per una entitat privada sense 
ànim de lucre, amb la qual signa un full de compromís 
i genera una relació en què es reconeixen drets i deures 
entre les dues parts.

Tenen també consideració de persones voluntàries 
aquelles que, en el marc d’una entitat privada sense 
ànim de lucre, formen part dels seus òrgans de govern, 
en tant que accepten de manera lliure treballar per la 
missió de l’entitat des del seu càrrec.

5.2 La condició de voluntari o voluntària d’una asso-
ciació és compatible amb la de ser-ne soci o sòcia, i en 
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tot cas correspon a cada entitat exigir la condició de 
soci per participar com a voluntari o voluntària en el 
desenvolupament dels seus projectes

5.3 Les persones que, en el marc d’una entitat privada 
sense ànim de lucre, estiguin contractades o hi man-
tinguin una relació subjecta a retribució econòmica, 
en cap cas poden exercir-hi una actuació voluntària 
que desenvolupi les mateixes funcions per a les quals 
està contractada o subjecta a retribució econòmica.

Article 6. Drets de la persona voluntària

Són drets de la persona voluntària: 

a) Obtenir de l’entitat on col·labora informació sobre la 
seva missió, finalitat i funcionament, sobre el sentit i 
el desenvolupament de l’acció voluntària i sobre el seu 
paper i itinerari dins l’entitat, així com disposar d’in-
formació de les activitats i dels mitjans i el suport per 
poder exercitar-les convenientment.

b) Rebre la formació necessària per al desenvolupa-
ment de l’activitat, i estar informat i poder participar 
del disseny del seu itinerari formatiu en el marc del 
projecte que desenvolupa.

c) Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb 
tot respecte a la seva condició i creences.

d) Formalitzar la vinculació amb l’entitat amb el full 
de compromís corresponent, d’acord amb l’article 12 
d’aquesta Llei.

e) Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari o vo-
luntària davant de tercers i obtenir certificació de la 
seva participació en els programes de les entitats.

f) Participar activament en l’elaboració, la planifica-
ció, l’execució i l’avaluació dels programes i les acti-
vitats on col·labori, amb el reconeixement social de la 
seva activitat.

g) Rebre informació de les mesures de seguretat i sa-
lut que regeixen les dependències on es desenvolupa la 
seva tasca.

h) Rebre cobertura d’una assegurança de riscos deri-
vats de l’activitat que du a terme com a voluntari o 
voluntària i dels danys que, involuntàriament, podria 
causar a tercers per raó de la seva activitat.

i) Rescabalar‐se, si ho vol i així ho ha acordat amb 
l’entitat, de les despeses que li pugui ocasionar l’acti-
vitat voluntària.

j) Acordar lliurement les condicions de la seva acció 
voluntària i el compromís de les tasques definides con-
juntament, el temps i l’horari que hi pot esmerçar i les 
responsabilitats acceptades per cadascú.

k) Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment 
que ho consideri oportú.

Article 7. Deures de la persona voluntària

Són deures de la persona voluntària: 

a) Cooperar en la consecució dels objectius del pro-
grama en què participi per al compliment dels com-
promisos adquirits dins de l’organització, i participar 
activament en aquells espais i mitjans que l’entitat ha 
previst per fer efectiu un treball coordinat en el si dels 
projectes.

b) Participar activament en la formació que, d’acord 
amb la seva tasca, l’entitat fixa i de la qual la persona 
voluntària haurà estat informada en el seu procés d’en-
trada a l’entitat

c) Dur a terme l’activitat a què s’ha compromès amb 
responsabilitat, diligència i competència; donar suport 
de manera activa a la seva entitat i respectar les nor-
mes internes de funcionament establertes per l’entitat, 
tant les de caràcter general com les concretes de cada 
projecte, i respectar en tot moment els principis i els 
valors que preveu l’article 3 de la Llei.

d) Observar les mesures de seguretat i salut reglamen-
tades i aquelles que siguin adoptades per l’entitat o 
que, no sent pròpies de l’entitat, ho són de la institució 
o l’organització on es desenvolupa l’activitat.

e) Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o 
material que li pugui oferir el beneficiari o tercers en 
virtut de la seva actuació.

f) Mantenir la confidencialitat de les informacions re-
budes i conegudes en el desenvolupament de la seva 
activitat, tant respecte dels beneficiaris, de l’entitat i 
dels membres que la conformen, com de la institució 
on es desenvolupa l’activitat, en el cas que s’esdevin-
gui el voluntariat en el marc d’una altra institució.

g) Notificar amb antelació suficient la renúncia a l’en-
titat per tal que aquesta pugui adoptar les mesures ne-
cessàries en relació amb la tasca que hi desenvolupava 
i cooperar amb l’entitat en aquest procés.

Capítol II. Les entitats privades sense ànim de 
lucre

Article 8. Naturalesa jurídica 

Les entitats privades sense ànim de lucre que comptin 
amb voluntariat, qualsevol que sigui la seva forma ju-
rídica, han d’estar legalment constituïdes, tenir perso-
nalitat jurídica pròpia o delegada, estar inscrites en els 
registres públics que els correspongui per la seva na-
turalesa, desenvolupar la seva activitat d’acord amb els 
principis expressats en l’article 3 i desenvolupar la se-
va activitat en un dels àmbits que estableix l’article 4.
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Article 9. Cens d’entitats de voluntariat  
de Catalunya

9.1 El cens d’entitats de voluntariat de Catalunya es-
tà adscrit al departament corresponent en matèria de 
voluntariat

9.2 El funcionament del cens d’entitats de voluntariat 
de Catalunya i les formes d’accés, d’inscripció i de 
cancel·lació es regularan per reglament.

9.3 Les entitats que comptin amb voluntariat per exe-
cutar projectes o programes propis de l’entitat s’han 
d’inscriure en el cens d’entitats de voluntariat de Ca-
talunya, d’acord amb el procediment que es determini 
reglamentàriament. La inscripció no té funcions cons-
titutives.

9.4 L’òrgan competent en matèria de voluntariat s’ha 
de coordinar amb els òrgans de l’Administració de la 
Generalitat encarregats de gestionar els diferents re-
gistres d’entitats susceptibles de poder-se censar en el 
Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya, per a ga-
rantir l’actualització de les dades de l’esmentat cens

9.5 A les entitats inscrites al cens d’entitats de volunta-
riat de Catalunya se’ls reconeix: 

a) la possibilitat de rebre de l’Administració de la Ge-
neralitat subvencions vinculades a la promoció i su-
port del voluntariat.

b) la capacitat d’interlocució, en l’àmbit sectorial que 
els correspongui

c) totes aquelles altres capacitats que es determinin en 
la norma que desenvolupi el cens d’entitats de volunta-
riat de Catalunya.

Article 10. Drets de les entitats

Són drets de les entitats: 

a) Escollir lliurement la persona voluntària d’acord 
amb l’ideari o la finalitat de l’entitat i d’acord amb els 
programes o els projectes a desenvolupar.

b) Demanar al voluntari o voluntària el respecte pels 
valors i les mesures internes de l’entitat, així com la 
col·laboració activa i participativa en la consecució de 
les seves finalitats, funcionament i organització.

c) Exigir al voluntari o voluntària que dugui a terme 
amb diligència i aprofitament la formació obligatòria 
prevista per l’entitat per al desenvolupament dels seus 
programes o projectes.

d) Adaptar les actuacions que hagi de fer la persona 
voluntària atenent a la seva situació personal o la dels 
altres actors del projecte en el qual està vinculada.

e) Pactar amb la persona voluntària, en cas que aques-
ta vulgui desvincular-se de l’entitat, la seva continu-
ació flexibilitzada en el projecte o el programa amb 
l’objectiu que l’entitat disposi d’un temps raonable per 
proveir una solució.

f) Desvincular la persona voluntària de l’entitat justi-
ficadament en cas que es pugui veure afectada la qua-
litat de la intervenció que desenvolupa o hi hagi un 
incompliment manifest de les seves obligacions amb 
l’entitat o amb el projecte.

Article 11. Deures de les entitats

Són deures de les entitats: 

a) Disposar d’un pla de voluntariat que contingui les 
fases d’acollida i orientació, la incorporació a l’enti-
tat i el projecte, el compromís amb el voluntariat, la 
formació, la participació a l’entitat, el seguiment de la 
persona voluntària i totes les qüestions referides a la 
coordinació de la seva tasca. En l’establiment d’aquest 
pla, així com en l’orientació a les persones voluntàries 
per la tria i desenvolupament de les tasques a realitzar 
s’atendrà a les capacitats de la persona defugint de la 
reproducció d’estereotips i rols de gènere.

b) Disposar d’un pla de formació del voluntariat de 
l’entitat en el qual s’especifiqui l’itinerari a seguir per 
als diferents projectes. Aquest ha d’incloure necessà-
riament una formació institucional inicial i una for-
mació relacionada amb la tasca concreta que se li en-
comana, que ha de ser assumida econòmicament per 
l’entitat. La formació s’ha d’adaptar al grau de conei-
xement previ de la persona voluntària i a les neces-
sitats que aquesta pugui expressar en relació amb les 
tasques que ha de dur a terme.

c) Facilitar una informació detallada sobre la missió i 
l’estil de treball de l’entitat que garanteixi el correcte 
encaix entre les aspiracions de l’entitat i de la persona 
voluntària, així com el seu apoderament com a agent 
actiu i de transformació.

d) Nomenar una persona com a responsable de la co-
ordinació del voluntariat de l’entitat amb la finalitat de 
garantir una gestió amb qualitat de la tasca del volun-
tariat.

e) Formalitzar la vinculació amb la persona voluntària 
amb el full de compromís corresponent, d’acord amb 
el que preveu l’article 12, i complir els compromisos 
adquirits

f) Proveir la persona voluntària, en cas que la seva tas-
ca es desenvolupi en un marc institucional aliè i en el 
qual hagi de ser fàcilment identificable, d’un identifi-
catiu on consti, com a mínim, la seva condició de vo-
luntari o voluntària.

g) Proveir-se d’un registre on constin inscrites les per-
sones voluntàries de l’entitat, així com la data d’incor-
poració, l’activitat que desenvolupen, la seva capaci-
tació específica, si en tenen, l’horari i totes aquelles 
dades que puguin facilitar la certificació posterior de 
la seva activitat, prevista en l’epígraf següent.

h) Certificar a petició de la persona voluntària la seva 
participació i vinculació als projectes o els programes 
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de l’entitat, la relació de tasques i habilitats desenvolu-
pades, els coneixements i els aprenentatges adquirits, 
la formació realitzada i el nombre d’hores dedicades.

i) Assegurar els riscos derivats de l’activitat que de-
senvolupa la persona voluntària i la responsabilitat 
civil de les accions esmentades, així com revisar-les 
periòdicament, si s’escau, d’acord als canvis d’activi-
tat que puguin esdevenir-se durant la seva participació 
a l’entitat, i informar el voluntariat de les mesures de 
seguretat i salut que cal que conegui i observi quan 
desenvolupa les seves tasques en les dependències de 
l’entitat.

j) Rescabalar la persona voluntària, si així ho ha acor-
dat amb ella, de les despeses que li pugui ocasionar 
l’activitat voluntària.

k) Garantir l’exercici del voluntariat d’acord a el que 
consta en el document de compromís i els drets reco-
neguts en aquesta Llei, i disposar d’elements facilita-
dors de l’atenció i el seguiment de la persona volun-
tària.

Capítol III. Les relacions entre les entitats i 
les persones voluntàries

Article 12. Full de compromís

12.1 La incorporació dels voluntaris i les voluntàries 
a les entitats es formalitza per escrit a través del full 
de compromís, document en el qual consta necessàri-
ament el caràcter voluntari i altruista de la relació, les 
funcions i les tasques acordades, la durada de la rela-
ció, el compromís o no de rescabalament de les despe-
ses assumides per la persona voluntària, la formació 
fixada com a necessària per l’entitat, l’existència d’una 
assegurança per a la persona voluntària d’acord amb el 
que es preveu a l’article 6 h), les causes de finalització 
i el període que s’estableix per a la revisió, l’actualitza-
ció i la renovació del compromís mutu.

També cal fer esment explícit de la desvinculació de la 
tasca del voluntariat de l’àmbit laboral fent-ho constar 
explícitament en el document de compromís, així com 
l’autorització dels progenitors o dels tutors legals en 
cas que la persona voluntària sigui menor d’edat.

12.2 El document de compromís ha d’incorporar ne-
cessàriament un acord de l’òrgan de govern de l’en-
titat en el qual quedi constància de la convivència de 
voluntariat i personal remunerat per al desenvolupa-
ment de la missió de l’entitat i s’explicitin les funcions 
i les tasques a les quals donen resposta uns i altres, els 
projectes i les activitats en què conflueixen, el compro-
mís d’informació del col·lectiu de persones contracta-
des que formen part de l’entitat, la formació específi-
ca d’uns i altres per conèixer i reconèixer el paper de 
complementarietat dels dos col·lectius i els espais pre-
vistos de diàleg i seguiment que han de poder garantir 
aquesta convivència.

12.3 L’Administració de la Generalitat, a través de la 
unitat directiva competent en matèria de voluntariat, 
facilitarà un model per a la formalització del compro-
mís entre l’entitat i la persona voluntària.

Títol III. De les relacions entre les entitats i 
l’Administració 

Article 13 . Principis rectors

13.1 Les relacions entre les administracions públi-
ques i les entitats s’inspiraran en els principis de col-
laboració, complementarietat i participació per arribar 
a l’acord. El disseny de les línies estratègiques, els ob-
jectius i les mesures envers l’associacionisme i el vo-
luntariat es fa partint dels principis abans esmentats. 
En qualsevol cas, l’actuació administrativa ha de sal-
vaguardar l’autonomia de l’organització i la iniciativa 
del voluntariat.

13.2 Les relacions entre les administracions públiques 
i les entitats en cap cas podran exonerar els poders pú-
blics de la seva responsabilitat pel que fa a la garantia 
del gaudi efectiu dels drets socials bàsics de la ciuta-
dania que recull l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

13.3 La col·laboració entre les administracions i les en-
titats de voluntariat en l’execució de diferents activi-
tats o projectes es regula preferentment sota la forma 
d’un conveni de col·laboració on es prevegin les tas-
ques i les responsabilitats de cadascú d’acord amb la 
seva naturalesa i atribucions, sens perjudici de l’apli-
cació, quan sigui procedent, de la legislació sobre con-
tractes de les administracions públiques.

Article 14. La relació de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya amb les entitats

14.1 El Govern de la Generalitat de Catalunya, a través 
del departament que tingui assignades les competènci-
es en matèria de voluntariat, implementa les polítiques 
públiques necessàries per a la promoció, el reconeixe-
ment i la protecció del voluntariat, i garanteix en tot 
moment una relació òptima amb les entitats, d’acord 
amb els principis que preveu l’article anterior, i una 
coordinació efectiva entre tots els departaments de la 
Generalitat.

14.2 Per complir amb la finalitat que estableix l’apartat 
anterior, el Govern es dota de quatre elements que han 
de vertebrar i garantir el model de relació de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya amb les enti-
tats: 

a) L’existència d’un òrgan consultiu i d’assessorament 
en matèria d’associacionisme i voluntariat que garan-
teixi l’estabilitat de les relacions entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i les entitats.

b) L’elaboració conjunta i acordada amb el sector, del 
disseny de les línies estratègiques, dels objectius i de 
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les mesures necessàries per aconseguir que el volunta-
riat i el món associatiu afrontin positivament el seu fu-
tur, la seva capacitat d’incidència social i el seu procés 
de creixement i consolidació

c) El manteniment i l’actualització del Cens d’entitats 
del voluntariat de Catalunya a l’efecte de disposar d’un 
registre públic actualitzat.

d) L’establiment d’un programa estable de suport per-
manent a la formació del voluntariat duta a terme per 
entitats.

Títol IV. Del foment del voluntariat 

Article 15. Mesures generals de foment

15.1 Amb la finalitat de fomentar i facilitar l’acció 
del voluntariat, el conjunt de les administracions pú-
bliques catalanes promouran, en l’àmbit de les seves 
competències i d’acord amb les seves disponibilitats 
pressupostàries, entre altres, les actuacions següents: 

a) Potenciar mesures per a la incorporació de la ciu-
tadania en projectes o programes de voluntariat dins 
de les entitats que l’impulsin, fomentant la participació 
ciutadana no condicionada pels rols de gènere i orga-
nitzar campanyes d’informació i sensibilització sobre 
el voluntariat i la difusió dels seus valors, així com im-
plementar mesures per al reconeixement públic de la 
tasca de les persones voluntàries i de les entitats que 
les acullen.

b) Promocionar el treball en xarxa, l’acord i la coor-
dinació de les accions de les entitats, l’Administració, 
el teixit empresarial i els agents socials que es desen-
volupen en un mateix territori i portar a terme les ac-
cions necessàries per posar en comú els recursos i els 
mitjans.

c) Convocar regularment programes de suport a les ac-
tivitats i els projectes de les entitats per impulsar les 
actuacions dutes a terme per les entitats inscrites al 
Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya.

d) Promoure i donar suport a les activitats formatives 
de voluntariat desenvolupades i programades per les 
entitats.

e) Impulsar accions d’investigació, estudis i publica-
cions sobre el voluntariat, d’acord amb les prioritats 
o les necessitats que exposin les entitats i les persones 
voluntàries.

f) Promoure l’accés als serveis d’informació, docu-
mentació, assessorament i suport tècnic a les entitats.

g) Impulsar la presència de les accions voluntàries en 
els mitjans de comunicació i la difusió de la tasca re-
alitzada per les entitats i les persones voluntàries que 
les integren.

h) Facilitar espais de trobada, debat i d’intercanvi de 
coneixement de les entitats de voluntariat en funció de 
la seva implantació territorial o per raó del seu àmbit 
d’actuació o de les seves activitats.

i) Promoure la connexió i el treball en xarxa de les 
entitats catalanes amb altres entitats de fora de Cata-
lunya.

j) Promocionar actuacions innovadores en el món del 
voluntariat i impulsar les noves formes de voluntariat.

15.2 Les administracions públiques catalanes vetlla-
ran per desenvolupar les accions de foment del volun-
tariat de manera coordinada. En aquest sentit, les ad-
ministracions locals de Catalunya difondran i posaran 
a l’abast de les entitats i la ciutadania els recursos que 
la Generalitat de Catalunya ha de posar a disposició 
de les entitats amb l’objectiu de coordinar les diferents 
polítiques públiques que es desenvolupin al territori 
respectant el principi d’autonomia local.

Disposició addicional. Voluntariat en matèria 
de protecció civil, prevenció i extinció 
d’incendis i salvaments i cooperació al 
desenvolupament

Les disposicions d’aquesta Llei no seran d’aplicació al 
voluntariat de protecció civil i al voluntariat en matè-
ria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de 
Catalunya, que els hi serà d’aplicació la seva normati-
va específica.

Les disposicions d’aquesta Llei s’aplicaran sens perju-
dici de la legislació sobre cooperació al desenvolupa-
ment i solidaritat internacional.

Disposicions transitòries 

Primera. Adaptació de les entitats

Les entitats que comptin amb persones voluntàries a 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, hauran d’ajustar-se a 
allò que preveu en el termini màxim d’un any a partir 
de la seva entrada en vigor.

Segona. Adaptació dels programes de 
voluntariat vinculats a una Administració 
Pública

En el termini màxim d’un any des de l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei, els programes de voluntariat vin-
culats a una Administració Pública han de passar a 
ser duts a terme en el marc d’una entitat privada sense 
afany de lucre, d’acord amb el que preveu l’article 1, 
sens perjudici de la col·laboració d’una Administració 
Pública en els termes previstos en el Títol III.
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Disposicions finals 

Primera. Habilitació per al desenvolupament 
reglamentari

1 S’autoritza el Govern de Catalunya per dictar les dis-
posicions necessàries per al desenvolupament i l’apli-
cació d’aquesta Llei.

2 En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei, el Govern de la Generalitat, a pro-
posta del conseller o consellera del departament que 
tingui assignades les competències en matèria de su-
port a les entitats i el voluntariat, aprovarà un regla-
ment del Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor en el termini de 20 dies 
naturals des de la seva publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Antecedents del Projecte de Llei 

Índex documentació expedient

1. Text del Projecte de Llei del voluntariat, aprovat pel 
Govern en la sessió de data 10 de desembre de 2013, 
signat per la consellera de Benestar Social i Família.

Documentació

2. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria pre-
liminar sobre l’oportunitat de tramitar l’Avantprojecte 
de llei del voluntariat, aprovat en la sessió de Govern 
de 4 de setembre de 2012.

3. Versió primera del text de l’Avantprojecte de llei del 
voluntariat de maig de 2013.

4. Memòria general, versió 15 de maig de 2013.

5. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures 
proposades, versió de 15 de maig de 2013.

6. Autorització de la Secretària General del departa-
ment de Benestar Social i Família, per a iniciar la tra-
mitació de l’Avantprojecte de llei del voluntariat, de 17 
de maig de 2013.

7. Informe d’impacte organitzatiu de l’Àrea d’Organit-
zació del departament de Benestar Social i Família, de 
31 de maig de 2013.

8. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 
25 de juny de 2013.

9. Informe d’impacte pressupostari de la Subdirecció 
General de Planificació i Gestió Pressupostària del de-
partament de Benestar Social i Família, d’1 de juliol 
de 2013.

10. Informe d’impacte de gènere, de l’Institut Català 
de les Dones, de 2 de juliol de 2013.

11. Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídica 
del Departament de Benestar Social i Família, de 3 de 
juliol de 2013.

12. Memòria general, versió de 8 de juliol de 2013.

13. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures 
proposades, versió de 8 de juliol de 2013.

14. Versió del text de l’Avantprojecte de llei del volun-
tariat consolidat al Consell Tècnic Ap.II, de 9 de juliol 
de 2013.

15. Certificat del Consell Tècnic Ap.II, de 10 de juliol 
de 2013.

16. Edicte d’informació pública, publicat al DOGC el 16 
de juliol de 2013.

17. Memòria provisional de les observacions i al-
legacions presentades en els tràmits d’audiència, in-
formació pública i informes i valoració de la unitat 
directiva promotora de l’avantprojecte de llei del vo-
luntariat, de 18 d’octubre de 2013.

18. Memòria general, versió de 18 d’octubre de 2013.

19. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures 
proposades, versió de 18 d’octubre de 2013.

20. Informe jurídic preliminar actualitzat de l’Asses-
soria Jurídica del Departament de Benestar Social i 
Família, de 25 d’octubre de 2013.

21. Nota jurídica complementària, de 25 d’octubre de 
2013.

22. Informe de l’Àrea d’Organització de l’Administra-
ció i del Sector Públic de la Secretaria d’Administra-
ció i Funció Pública, de 29 d’octubre de 2013.

23. Versió del text de l’Avantprojecte de llei del vo-
luntariat consolidat al Consell Tècnic Ap.III.A, de 29 
d’octubre de 2013.

24. Certificat del Consell Tècnic Ap.III.A, de 30 d’oc-
tubre de 2013.

25. Informe econòmic complementari de la Subdirec-
ció General de Planificació i Gestió Pressupostària del 
departament de Benestar Social i Família, de 31 d’oc-
tubre de 2013.

26. Certificat de la Comissió de Govern Local de Ca-
talunya, de 21 de novembre de 2013.

27. Memòria de les observacions i al·legacions presen-
tades en els tràmits d’audiència, informació pública i 
informes i valoració de la unitat directiva promotora 
de l’avantprojecte de llei del voluntariat, de 25 de no-
vembre de 2013.

28. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures 
proposades, de 26 de novembre de 2013

29. Certificat del Consell de l’Associacionisme i el Vo-
luntariat de Catalunya, de 26 de novembre de 2013
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30. Informe jurídic final de l’Assessoria Jurídica del 
Departament de Benestar Social i Família, de 28 de 
novembre de 2013.

31. Versió del text de l’Avantprojecte de llei del volun-
tariat consolidat al Consell Tècnic Ap.IV.A, de 3 de 
desembre de 2013.

32. Certificat del Consell Tècnic Ap.IV.A, de 4 de de-
sembre de 2013.

33. Certificació del secretari del Govern relativa a 
l’aprovació de l’Avantprojecte de llei del voluntariat i 
autorització per presentar-lo al Parlament, de 10 de de-
sembre de 2013.

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

Projecte de llei del protectorat de les funda-
cions i de verificació de l’activitat de les as-
sociacions declarades d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10

Text presentat
Reg. 51669 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.01.2014

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 Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu-
eix a continuació: 

«A proposta del conseller de Justícia, s’aprova l’Avant-
projecte de llei del Protectorat de les Fundacions i de 
verificació de l’activitat de les Associacions declara-
des d’utilitat pública, i s’autoritza l’esmentat conseller 
perquè el presenti al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el disset de desembre de 2013.

Barcelona, 17 de desembre de 2013

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

Projecte de llei del Protectorat de les 
Fundacions i de verificació de l’activitat de les 
associacions declarades d’utilitat pública

Exposició de motius

I

Les fundacions privades han tingut un reconeixement 
i una regulació amplis a Catalunya des de l’aprovació 
de l’Estatut d’autonomia de 1979. La Llei 1/1982, de 
3 de març, de fundacions privades, establí una regu-
lació pròpia en l’àmbit del dret civil català. Aquesta 
regulació, fruit de l’experiència assolida i de la ne-
cessària adequació a les circumstàncies derivades del 
pas del temps, fou posteriorment modificada per la 
Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions i per la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, que, al 
seu torn, ha estat objecte de canvis puntuals a través 
de la Llei 7/2012, del 15 de juny.

Aquestes darreres normes s’emmarquen en el procés 
de codificació del dret civil català relatiu a les perso-
nes jurídiques que, en exercici de la competència ex-
clusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
dret civil, despleguen l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, per tal d’establir i determinar el règim jurídic de 
les fundacions i les associacions declarades d’utilitat 
pública que compleixen les seves funcions majorità-
riament a Catalunya.

Pel que fa a la regulació del Protectorat continguda en 
el Codi civil, se circumscriu a una sèrie de disposici-
ons bàsiques que es limiten a determinar-ne l’organit-
zació, l’àmbit d’actuació i les funcions bàsiques.

Aquesta mínima regulació fou volguda i es degué a 
la naturalesa civil de la norma, fet que aconsellà di-
ferir en una disposició independent de naturalesa ad-
ministrativa la completa regulació del Protectorat. Fou 
en aquest sentit que la disposició transitòria quarta del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya definí un se-
guit de funcions d’aquest òrgan mentre el Parlament 
no aprovés una llei del Protectorat.

La present llei, doncs, pretén donar resposta al man-
dat del legislador contingut en el llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, tot regulant les potestats del Pro-
tectorat i establint el règim que li ha de permetre dur 
a terme les funcions que legalment té encomanades, 
amb plena seguretat jurídica, de forma eficaç, eficient, 
i d’acord amb la finalitat que l’inspiren i en justifiquen 
l’existència.

El Protectorat, de llarga tradició en el dret català, en-
tès com l’òrgan que exerceix el control publicoadmi-
nistratiu respecte de les fundacions, té com a objectiu 
primordial garantir l’exercici recte del dret de funda-
ció constitucionalment consagrat. L’actuació d’aquest 
òrgan se subjecta al dret administratiu per exercir 
prerrogatives pròpies de l’Administració pública so-
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bre entitats de naturalesa jurídica privada que en altres 
persones jurídiques d’idèntica naturalesa es considera-
rien exorbitants.

Aquesta llei també incorpora la necessària regulació 
sobre el règim jurídic de l’òrgan de supervisió de les 
associacions que gaudeixen de la dita declaració, ate-
sa la competència exclusiva que l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya li atorga en matèria d’associacions, amb 
la finalitat de dotar-lo de les potestats necessàries per 
a l’exercici recte de les funcions que té encomanades. 
Aquesta regulació s’emmarca en les previsions contin-
gudes en el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
i s’empara en les competències de la Generalitat en 
aquesta matèria derivades de la Llei orgànica 1/2002, 
de 22 de març, reguladora del dret d’associació, del 
Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs 
de funcions de l’Administració de l’Estat a la Genera-
litat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat 
pública de les associacions i aplicació dels beneficis 
fiscals a associacions i fundacions i del Decret 6/2008, 
de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de 
Justícia les funcions traspassades a la Generalitat de 
Catalunya en aquesta matèria.

Aquesta regulació constitueix una novetat en la nostra 
legislació, per tal com atribueix a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya la funció de seguiment res-
pecte de les associacions que hagin obtingut la decla-
ració d’utilitat pública, la qual, com és ben sabut, com-
porta una sèrie d’obligacions per a aquestes entitats.

Així, la present llei atribueix les funcions de segui-
ment de les associacions declarades d’utilitat públi-
ca a l’òrgan de supervisió d’aquestes entitats, que són 
exercides pels òrgans corresponents del Departament 
competent en matèria d’associacions; mentre que el 
protectorat exerceix les seves potestat respecte de les 
fundacions a través dels òrgans corresponents del De-
partament competent en matèria de fundacions.

La funció de seguiment, o si es prefereix de verifica-
ció d’activitats, si bé ofereix certa semblança amb les 
tradicionals funcions atribuïdes al Protectorat de les 
fundacions, manca de les facultats d’intervenció/fisca-
lització de què disposa aquest últim, atès que les as-
sociacions, per la seva pròpia naturalesa, disposen de 
mecanismes de control intern, bàsicament les assem-
blees generals, que no tenen les fundacions. Amb tot, 
per tal que les funcions de verificació serveixin a les 
finalitats per a les quals han estat previstes, la llei ator-
ga a l’òrgan de supervisió de les associacions declara-
des d’utilitat pública la potestat sancionadora i inspec-
tora respecte de determinades conductes associades a 
requisits que motivaren la declaració d’utilitat pública.

El que justifica la intervenció de l’Administració de 
la Generalitat a través del Protectorat i de l’òrgan de 
supervisió de les associacions d’utilitat pública és el 
fet que totes aquestes entitats persegueixen finalitats 
d’interès general, circumstància que aporta un element 

substancial i diferenciador respecte d’altres entitats 
privades amb interessos particulars, que tenen ànim 
de lucre i estan subjectes a regles de mercat. I d’aquí 
prové la rellevància de la funció dels ensementats òr-
gans, que, com a integrants de l’Administració, han de 
servir amb objectivitat els interessos generals d’acord 
amb els principis d’eficàcia, legalitat i objectivitat i 
amb ple sotmetiment a la llei i al dret que consagra la 
Constitució.

El món fundacional i associatiu han experimentat en 
els darrers anys un notable increment del seu volum 
d’activitat i de presència en la vida econòmica del pa-
ís, en el desenvolupament d’activitats de gran impacte 
no només social sinó també econòmic. Aquest fet ha 
comportat que la informació que mouen sigui cada ve-
gada més complexa i que les seves estructures s’hagin 
professionalitzat fortament.

Davant l’increment de la presència de les entitats pri-
vades com a coadjuvants en la resolució dels nous rep-
tes de la societat actual, en què les organitzacions no 
governamentals cada vegada tenen més pes, s’imposa 
una nova regulació d’acord amb les noves circumstàn-
cies descrites. Una regulació que respecti l’autonomia 
de gestió i funcionament d’aquestes entitats, que els 
permeti una actuació àgil i eficient, i en la qual el rol 
del Protectorat i de l’òrgan de supervisió tinguin les 
potestats degudes per assolir les finalitats preteses.

En aquest sentit, la present llei configura el Protecto-
rat i l’òrgan de supervisió sobre la base d’unes fun-
cions que s’adiuen amb les tècniques que la moderna 
Administració pública ha anat adoptant en les últimes 
dècades, per tal que ambdós òrgans puguin plantejar 
polítiques públiques per abordar els nous reptes del 
sector, tot desenvolupant iniciatives orientades a po-
tenciar i enfortir el teixit d’aquestes entitats i, alhora, 
protegir els interessos dels beneficiaris de les activitats 
de les entitats subjectes a la seva actuació. No en va, 
les entitats del tercer sector que, com l’Administració, 
persegueixen finalitats també d’interès general, són les 
col·laboradores naturals de l’Administració, correlació 
i conjunció d’interessos a què pretén donar resposta i 
satisfacció aquesta llei.

En aquest context, la regulació continguda en aques-
ta llei articula el Protectorat i l’òrgan de supervisió 
basats en criteris de llibertat i responsabilitat de les 
entitats, així com de flexibilitat i agilitat d’aquests òr-
gans, amb la finalitat d’assolir un equilibri adequat en-
tre l’autonomia de gestió i funcionament de les entitats 
subjectes a la seva acció i els necessaris mecanismes 
d’assessorament, foment i vetlla de l’interès general, 
en concordança amb la voluntat del fundador i les fi-
nalitats que persegueixen aquestes entitats. El que per-
segueix la regulació continguda en aquesta llei és fo-
mentar l’auto responsabilitat de les entitats per tal de 
poder fer efectiva la mínima intervenció administra-
tiva.
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El protagonisme que al llarg dels anys han anat adqui-
rint les fundacions i les associacions declarades d’uti-
litat pública, com a entitats prestadores de serveis de 
tota naturalesa en favor de la ciutadania, han posat de 
manifest la necessitat de dotar l’Administració dels 
instruments escaients per garantir l’ús i la destinació 
correctes dels ajuts i subvencions públics que sovint 
perceben les entitats sense afany de lucre, així com 
dels fons procedents de la captació ciutadana i dels 
provinents del mecenatge privat. Amb aquesta finali-
tat, la llei articula un seguit de mesures de foment dels 
controls interns en el si de les entitats, de responsabi-
lització dels patrons, d’altres que persegueixen imple-
mentar una cultura de transparència i regularitat d’ac-
tivitats en garantia dels diferents finançadors públics i 
privats de les actuacions d’aquestes entitats. I alhora, 
atorga als diferents òrgans administratius les potestats 
necessàries incrementar la col·laboració interadminis-
trativa i institucional per tal de coordinar les funcions 
de seguiment, control i supervisió, així com per actuar 
directament quan escaigui.

I, en aquesta línia, la llei instaura en aquest àmbit una 
nova potestat: la sancionadora, amb la finalitat que ac-
tuï com a mecanisme dissuasori d’aquelles conductes 
legalment contràries a les obligacions administrati-
ves i com a mesura generadora de confiança per als 
qui contribueixen al seu finançament. Es tracta d’un 
mecanisme executiu que l’ordenament posa en mans 
de les administracions públiques per coadjuvar que el 
projecte fundacional o associatiu es desenvolupin con-
forme a l’interès general i a la voluntat del fundador, 
tot tipificant aquelles conductes infractores en què més 
sovint s’aprecia que incorren les entitats i respecte de 
les quals la potestat sancionadora esdevé un mecanis-
me efectiu per evitar l’ús de mecanismes d’intervenció 
més agressius.

Aquesta nova potestat es regula des de la perspectiva 
i la clara consciència de la naturalesa privada de les 
fundacions i, per tant, sota el ple respecte de la relació 
de subjecció especial d’aquestes entitats que estableix 
el llibre tercer.

També en el marc de les noves polítiques públiques 
adreçades a la simplificació de tràmits, s’han imple-
mentat altres mecanismes per potenciar l’ús dels mit-
jans electrònics en les relacions entre l’Administració 
i els ciutadans, així com la col·laboració entre dife-
rents institucions. En són un exemple les funcions que 
en matèria de fundacions s’atribueixen a l’Oficina de 
Gestió Empresarial, per tal que les fundacions puguin 
realitzar una única presentació dels comptes anuals 
davant les diferents institucions i departaments de la 
Generalitat de Catalunya que posseeixen títols jurídics 
transversals per verificar-los.

II

L’estructura de la llei projectada s’organitza en cinc tí-
tols, vuit disposicions addicionals, una disposició tran-
sitòria, una disposició derogatòria i quatre disposici-
ons finals.

El títol 1 regula les disposicions generals (capítol 1) i la 
transparència (capítol 2).

El títol 2 regula el Protectorat de les fundacions com 
l’òrgan que du a terme la funció de l’Administració de 
vetllar per l’exercici recte del dret de fundació. Alhora, 
la llei declara explícitament que el Protectorat fa les 
seves funcions amb ple respecte a l’autonomia de ges-
tió i funcionament de les fundacions.

El títol 3 regula l’òrgan de supervisió de les associaci-
ons declarades d’utilitat pública, atès que els avantat-
ges derivats de la declaració justifiquen la implicació 
de l’Administració. És de significar que la regulació 
de l’òrgan de supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública que s’efectua en la Llei, no amplia, 
en sentit estricte, l’àmbit subjectiu del Protectorat es-
tablert en el llibre tercer del Codi civil, ja que el títol 
habilitant d’aquesta circumstància deriva de l’al·ludida 
transferència de les funcions sobre aquesta matèria. 
En efecte, en allò que afecta l’àmbit objectiu, cal posar 
en relleu que, tractant-se el dret d’associació d’un dret 
fonamental constitucionalment consagrat, les funcions 
de l’òrgan de supervisió de les associacions declara-
des d’utilitat pública, regulades en la present llei se 
circumscriuen a aquells aspectes estrictament neces-
saris pel al compliment de les funcions transferides: 
assessorar les associacions que ja tenen aquesta con-
dició perquè mantinguin el reconeixement que se’ls ha 
atorgat; així com facultats de supervisió per assegu-
rar la dita circumstància, com també el compliment de 
les obligacions que se’n deriven, i revocar l’esmentada 
condició quan escaigui, atesos els avantatges de mece-
natge que du associats.

El títol 4 regula el règim jurídic dels actes del Protec-
torat i de l’òrgan de supervisió de les associacions de-
clarades d’utilitat pública. Està organitzat en tres ca-
pítols.

El capítol 1, estableix el règim jurídic.

El capítol 2 incorpora com a novetat les relacions del 
Protectorat amb les anomenades entitats vinculades a 
les fundacions i a les associacions declarades d’utili-
tat pública. Defineix què s’entén per entitat vincula-
da als efectes d’allò que regula la mateixa llei, tant 
pel que fa a l’obligació de comunicar l’acumulació de 
càrrecs com al deure de presentar els comptes de les 
entitats vinculades i de les dominants del grup. Alho-
ra estableix un règim singular en matèria de conflic-
te d’interessos respecte de les entitats vinculades que 
formen part d’un grup, amb la finalitat de cohonestar 
les conseqüències jurídiques de l’esmentada circums-
tància amb les finalitats preteses per les regles de con-
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flictes d’interessos. Certament, les relacions, en l’as-
pecte comptable, de les fundacions i les associacions 
declarades d’utilitat pública amb altres entitats ja ha-
vien estat parcialment regulades al Codi civil de Cata-
lunya, que estableix l’obligació per a la fundació, quan 
és l’entitat dominant d’un grup, de formular els comp-
tes anuals consolidats d’acord amb el que estableix la 
legislació mercantil. La present llei pretén possibilitar 
una visió més global d’aquelles situacions en què con-
corren una pluralitat d’entitats sense ànim de lucre que 
actuen a la pràctica amb uns mateixos criteris, ja que 
es considera convenient disposar, en aquests casos, 
d’una millor informació que permeti situar les diver-
ses entitats i els diversos interessos confluents. I, alho-
ra, es preveu com a potestatiu un singular règim de re-
timent comptable per a entitats que formen un grup a 
l’empara de la normativa mercantil, independentment 
de la naturalesa jurídica de les entitats que el confor-
men.

El capítol 3 regula les relacions de col·laboració entre 
el Protectorat i l’òrgan de supervisió de les associaci-
ons declarades d’utilitat pública i els òrgans d’altres 
administracions i altres organismes públics amb com-
petències de control i fiscalització, i entre aquells i els 
notaris, alhora que fomenta l’ús dels mitjans electrò-
nics de consulta.

El títol 5 regula la potestat inspectora i el règim san-
cionador. Està organitzat en dos capítols.

El capítol 1 coneix de la potestat inspectora del Pro-
tectorat i de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública, dels quals determina, en-
tre altres, l’abast, el contingut, les facultats i el pro-
cediment, com a elements de garantia dels subjectes 
inspeccionats i de seguretat jurídica per a tots els ac-
tors que hi intervenen. La inspecció, d’acord amb la 
regulació continguda en el Codi civil de Catalunya, és 
procedent davant l’existència d’indicis d’irregularitats 
de qualsevol índole; però, per la seva transcendència i 
per raons de seguretat jurídica, la llei ha optat per enu-
merar amb caràcter enunciatiu i no limitatiu els supò-
sits que faculten per a l’exercici de la potestat, com ara 
la no presentació dels comptes durant dos exercicis, la 
falta de declaració responsable o de sol·licitud d’auto-
rització per realitzar les operacions que la requereixen, 
l’incompliment reiterat dels requeriments del Protec-
torat o la destinació de recursos a despeses no relacio-
nades amb l’objecte fundacional, entre d’altres.

Es tracta d’una funció de caràcter planificat conforme 
a criteris objectius, i no aleatoris com havia estat fins 
a l’actualitat.

El capítol 2 regula el règim sancionador aplicable a 
les infraccions en què puguin incórrer les entitats que 
regula aquesta llei i a les sancions de caràcter admi-
nistratiu. L’objectiu que persegueix aquesta regulació 
és el d’esdevenir un element de garantia del compli-
ment efectiu de la voluntat fundacional i associativa i 

del funcionament adient de l’entitat. Seguint el règim 
de responsabilitat establert en el llibre tercer, aques-
ta llei fa responsables els membres dels òrgans de go-
vern i les persones que exerceixen funcions de direc-
ció de les infraccions tipificades com a tals, quan la 
seva responsabilitat sigui individualitzable. La llei es 
limita a tipificar com a infraccions un reduït nombre 
de supòsits, atès que les conductes infractores més im-
portants ja compten amb altres mecanismes indirectes 
de sanció en el llibre tercer, com són la impossibilitat 
d’obtenir subvencions o la ineficàcia dels actes, i per 
tant, la sanció que porten aparellada es planteja com 
a mesura dissuasòria. Quant a les sancions previstes, 
es complementen les de caràcter econòmic amb el tan-
cament registral parcial i l’amonestació, segons el ti-
pus d’infracció. Per a la graduació de les sancions, és 
de significar la inclusió del fet que l’entitat es nodreixi 
de fons públics o fons provinents de captació pública, 
atesa la naturalesa d’aquestes entitats i la finalitat que 
persegueix l’acció protectora que, envers ella, exerceix 
l’òrgan corresponent.

De les vuit disposicions addicionals, cal destacar les 
relatives a la presentació unificada de comptes, que 
s’instrumenta com un mecanisme per fer efectiu el 
dret dels ciutadans a no presentar documents de què ja 
disposi l’Administració i a obtenir informació i trami-
tar des d’una finestra única.

La disposició transitòria única regula el règim transi-
tori del deure de comunicació de l’acumulació de càr-
recs.

En virtut de la disposició derogatòria única, es dero-
ga la Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions, que 
mantenia vigent algun precepte no derogat per la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la dis-
posició transitòria quarta de l’esmentada Llei 4/2008, 
la qual estableix les funcions del Protectorat mentre el 
Parlament no aprovi una llei del Protectorat.

Pel que fa a les disposicions finals, és de remarcar la 
que conté el manament adreçat als diferents departa-
ments de la Generalitat per tal que adoptin les corres-
ponents actuacions organitzatives i tecnològiques que 
permetin la interoperabilitat dels sistemes i aplicaci-
ons per fer efectius els manaments de la llei. També 
són destacables les modificacions de diversos articles 
del Codi civil d’una banda per tal d’adequar la nor-
mativa que serveix de base per a aquesta llei, com és 
el contingut del llibre tercer, a la regulació que ara es 
fa; i, de l’altra, per esmenar algunes disfuncions tèc-
niques que s’han detectat. Per aquest motiu es modi-
fiquen els articles 315-2, 315-8, 331-6, 332-13, 333-2, 
333-11 i 335-1.
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Títol 1. Disposicions generals i transparència

Capítol 1. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la llei

L’objecte de la Llei és regular el contingut i l’abast de 
les funcions del Protectorat i l’òrgan de supervisió de 
les associacions d’utilitat pública i el règim jurídic que 
els resulta d’aplicació.

Article 2. Naturalesa jurídica i dependència 
funcional del Protectorat i de l’òrgan de 
supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública

1. El Protectorat és l’òrgan de l’Administració que té 
encomanada la funció de vetllar pel recte exercici del 
dret de fundació i d’assegurar que el funcionament de 
les fundacions s’ajusti a la legalitat vigent en els ter-
mes establerts a l’article 336-2 del llibre tercer del Co-
di civil de Catalunya.

2. El Protectorat exerceix les seves funcions mitjan-
çant els òrgans del Departament competent en matè-
ria de fundacions i, en allò que afecta les fundacions 
especials, a través de l’esmentat departament així com 
també del competent en matèria de caixes d’estalvis en 
els termes establerts per l’article 67 del Text refós de la 
Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2008, d’11 de març.

3. L’òrgan de supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública és l’encarregat de vetllar pel manteni-
ment dels requisits que motivaren la declaració d’uti-
litat pública.

4. Les funcions de l’òrgan de supervisió s’exerceixen 
pels òrgans del Departament competent en matèria 
d’associacions.

Article 3. Àmbit d’actuació 

L’Administració estén les seves potestats: 

a) Sobre les fundacions que exerceixen majoritària-
ment la seva activitat a Catalunya i, en allò que els re-
sulti d’aplicació d’acord amb el llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, sobre les delegacions de fundaci-
ons estrangeres.

b) Sobre les fundacions especials a què fa referència el 
Text refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març.

c) Sobre les associacions declarades d’utilitat pública 
sotmeses a la legislació catalana.

Capítol 2. Transparència

Article 4. Concepte i subjectes responsables

1. La transparència és un bé públic essencial que coad-
juva a generar la confiança de la societat en les entitats.

2. Correspon a les fundacions i associacions d’utilitat 
pública fer efectiva la transparència de llurs organit-
zacions.

Article 5. Abast de la transparència 

1. L’abast de la transparència ha de ser suficient per 
donar resposta al compromís ètic de retre comptes da-
vant la ciutadania i els grups d’interès, fent-los acces-
sible la informació rellevant, actualitzada i veraç sobre 
l’organització.

2. El compromís de les entitats amb la societat, els 
grups d’interès i les administracions comporta que la 
informació rellevant sigui accessible i fàcilment lo-
calitzable en la pàgina web de l’entitat, així com en 
qualssevol altre mitjà accessible al públic.

Article 6. Informació rellevant

1. Als efectes d’allò que disposa l’article 5, es consi-
dera informació rellevant les dades sobre la missió de 
l’entitat, l’estructura directiva i de govern i els resultats 
de les activitats desenvolupades.

2. En particular, pot formar part de la informació re-
llevant la següent: 

a) Els fins de les entitats, les seves activitats.

b) Les principals línies estratègiques d’actuació.

c) Els estatuts, la composició dels òrgans de govern, de 
l’equip directiu i l’estructura organitzativa.

d) Les adreces de correu postal i electrònic i la pàgi-
na web a les quals es pot adreçar el públic en general.

e) El programa i la memòria anual d’activitats.

f) El col·lectiu de persones beneficiàries ateses.

g) Els estats financers i els resultats de les activitats 
desenvolupades, mesurats a través d’indicadors clars i 
comunament acceptats per les entitats del tercer sector 
per avaluar el desenvolupament de les activitats.

h) El Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió.

i) El balanç social.

j) L’informe de govern corporatiu.

k) L’informe anual de codi de conducta.

l) Els concursos, contractes i les licitacions.

3. Mitjançant ordre del titular del departament com-
petent en matèria de fundacions i associacions es de-
terminarà el nivell de subjecció de les entitats als ins-
truments de transparència a què fa referència l’apartat 
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precedent, atenent al dimensionament de les entitats i 
a l’origen de les fonts de finançament.

4. L’aprovació dels diversos instruments de transpa-
rència s’ha de comunicar al Protectorat.

Títol 2. El Protectorat de les Fundacions

Article 7. Finalitats del Protectorat

1. El Protectorat vetlla perquè es compleixin les finali-
tats fundacionals, les disposicions legals i els estatuts 
de les fundacions i perquè es respecti la voluntat fun-
dacional.

2. El Protectorat exerceix les seves funcions respec-
tant l’autonomia de gestió i funcionament de les fun-
dacions.

Article 8. Funcions d’assessorament

1. Corresponen al Protectorat les funcions d’assesso-
rament en els termes establerts pel Codi civil de Ca-
talunya.

2. Igualment correspon al Protectorat evacuar les con-
sultes d’interès general que li puguin fer les persones 
que tinguin un interès legítim, quan no suposin una 
prequalificació d’actes, negocis i documents.

Article 9. Funcions de registre 

1. Corresponen al Protectorat les funcions de registre 
següents: 

a) Inscriure la constitució de les fundacions, dels fons 
especials i de les delegacions d’entitats regulades per 
altres lleis que s’hagin d’inscriure a Catalunya.

b) Qualificar el contingut dels actes inscriptibles, 
d’acord amb el que resulta dels documents en virtut 
dels quals se sol·licita la inscripció i dels assentaments 
registrals.

c) Inscriure les modificacions d’estatuts, la fusió, l’es-
cissió i, quan escaigui, la dissolució de les fundacions 
i dels seus fons especials.

d) Certificar i emetre notes simples informatives sobre 
els assentaments registrals. La publicitat es fa efectiva 
per mitjans electrònics.

e) La resta d’actes a què fa referència l’article 315.2 del 
Codi civil de Catalunya.

Article 10. Funcions de supervisió 

1. Corresponen al Protectorat les funcions de supervi-
sió i cautelars que preveu el llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya i, en particular: 

a) Vetllar perquè les fundacions actuïn amb criteris 
d’imparcialitat i no discriminació en la determinació 
de beneficiaris.

b) Requerir el patronat per tal que adopti les mesures 
corresponents per corregir les situacions d’incompliment 
previstes per les lleis.

c) Exercir la potestat sancionadora i les facultats ins-
pectores en els termes que es regulen en el Títol 5, 
d’aquesta llei.

2. El Protectorat realitza les funcions de supervisió en 
allò que afecta la imparcialitat i la no discriminació, 
analitzant els indicadors sobre la gestió dels recursos 
i dels beneficiaris de l’activitat continguts en la infor-
mació que és a la seva disposició.

Títol 3. Òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública

Article 11. Supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública

1. Les funcions de supervisió de les associacions de-
clarades d’utilitat pública, les ha de dur a terme l’òr-
gan competent en matèria d’associacions, el qual ha de 
vetllar pel manteniment dels requisits i condicions que 
motivaren tal declaració.

2. Sense perjudici del que estableix l’apartat 1, l’òrgan 
competent que exerceix les funcions de supervisió ha 
de respectar l’autonomia de gestió i funcionament de 
les associacions declarades d’utilitat pública, si bé ha 
de promoure la creació d’òrgans de control intern en el 
si d’aquelles, amb la finalitat que desenvolupin accions 
de control sobre la gestió i la regularitat dels processos 
i procediments interns d’actuació.

Article 12. Funcions

Correspon a l’òrgan competent en la matèria: 

1. Assessorar les associacions declarades d’utilitat pú-
blica sobre aspectes legals que incideixen en el man-
teniment dels requisits que en motivaren la declaració 
com a tals.

2. Exercir les funcions de registre a què fa referència 
l’article 315-2 del Codi civil de Catalunya.

3. Donar publicitat de la seva declaració i de les fi-
nalitats que persegueixen i, quan correspongui, de la 
revocació.

4. Les funcions de supervisió següents: 

a) Requerir a l’entitat per tal que adopti les mesures 
que corresponguin per subsanar les deficiències i cor-
regir les situacions d’incompliment, abans d’exercir 
les altres potestats previstes en aquesta llei.

b) Revocar la declaració d’utilitat pública, prèvia ins-
trucció del procediment corresponent, en els supòsits 
següents: 

– L’incompliment de la presentació de comptes anuals.
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– El retiment de comptes efectuat sense respectar la 
normativa vigent.

– La manca de presentació dels informes que els si-
guin requerits sobre les activitats que desenvolupin en 
compliment de les seves finalitats.

– La destinació, segons els esmentats informes, de re-
cursos a despeses clarament no relacionades amb les 
activitats que permeteren l’obtenció de la declaració 
d’utilitat pública.

– L’indici, deduït dels esmentats informes, d’irregula-
ritats respecte dels ajuts, avals, préstecs o subvencions 
públiques percebuts.

– La pèrdua de qualsevol dels requisits necessaris per 
obtenir i mantenir vigent la declaració d’utilitat pú-
blica.

c) L’òrgan competent exerceix la funció de supervisió 
mitjançant, entre d’altres, la verificació dels comptes 
anuals i de les altres fonts d’informació al seu abast, 
que comprèn l’examen de la documentació presenta-
da i la comprovació de la seva adequació a la norma-
tiva vigent. Amb aquesta finalitat, l’òrgan competent 
també pot sol·licitar aclariments a les persones mem-
bres dels òrgans de l’associació, consultar la documen-
tació que fonamentà la declaració d’utilitat pública i 
sol·licitar que s’actualitzin les certificacions relatives al 
compliment de les obligacions tributàries, amb la Se-
guretat Social i sobre el cens d’activitats econòmiques.

Títol 4. Règim jurídic dels actes del 
Protectorat i de l’òrgan de supervisió de les 
associacions declarades d’utilitat pública

Capítol 1. Règim jurídic

Article 13. Òrgans competents

1. Correspon a la persona titular del departament com-
petent en matèria d’associacions i fundacions, resoldre 
sobre els procediments següents: 

a) Inscripció, modificació, fusió, escissió, transforma-
ció i dissolució de fundacions.

b) Trasllats de Protectorat de les fundacions.

c) Inscripció de fons especials.

d) Sol·licitud d’intervenció temporal de les fundacions 
i exercici de les accions judicials i mesures cautelars.

e) Declaració i revocació de la declaració d’utilitat pú-
blica de les associacions.

2. Correspon a la persona titular de la direcció general 
que exerceix les funcions del protectorat resoldre so-
bre la resta de procediments.

3. Les resolucions de la persona titular del departa-
ment competent en matèria d’associacions i fundaci-
ons exhaureixen la via administrativa.

Article 14. Impugnació dels actes

El règim d’impugnació dels actes es regeix per allò 
que disposa la normativa sobre règim jurídic i proce-
diment de les administracions públiques de Catalunya.

Capítol 2. Entitats vinculades a les fundacions 
i les associacions declarades d’utilitat pública 

Article 15. Entitats vinculades i conflicte 
d’interessos 

1. Tenen la consideració d’entitats vinculades, als efec-
tes d’aquesta llei, les persones jurídiques en les quals 
concorri alguna de les circumstàncies següents: 

a) Que les persones membres dels respectius òrgans 
de govern coincideixin en més d’un 20 per cent. Es 
considerarà que existeix aquesta coincidència en el cas 
que les persones membres dels respectius òrgans de 
govern es trobin en els supòsits de l’article 312-9.3 del 
Codi civil de Catalunya.

b) Que les operacions amb transcendència econòmica 
entre aquestes entitats representin més del 20 per cent 
del total de despeses de l’exercici comptable de qual-
sevol d’elles.

c) Que l’immobilitzat d’una de les entitats provingui 
o hagi estat aportat en més d’un 30 per cent per una 
altra entitat.

2. A les entitats vinculades que formen part d’un grup 
no els resulten d’aplicació les regles relatives al con-
flicte d’interessos de l’article 312-9 del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, quan realitzin operacions en-
tre elles.

3.Les operacions realitzades amb parts vinculades a 
què fa referència l’apartat 2 s’han de fer constar a la 
memòria anual d’activitats de les entitats regulades al 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Article 16. Acumulació de càrrecs

1. Els membres dels òrgans de govern, les persones 
amb funcions de direcció o que tenen funcions dele-
gades dels òrgans de govern de les fundacions i les as-
sociacions declarades d’utilitat pública que tinguin po-
der de decisió directament o indirectament en alguna 
entitat vinculada a aquestes, han de comunicar aques-
ta circumstància als òrgans de govern de les entitats 
afectades i al Protectorat.

2. En el supòsit de la lletra a) de l’apartat 1 de l’arti-
cle 15, el termini de comunicació és d’un mes d’ençà 
que es produeixi l’acumulació de càrrecs. En els supò-
sits de vinculació a què fan referència les lletres b) i 
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c) de l’apartat 1 del mateix article 15, quan comportin 
l’exercici de funcions de govern i /o direcció en l’enti-
tat vinculada, el termini de comunicació és d’un mes a 
comptar de la data de tancament de l’exercici compta-
ble en què es produeixi la circumstància corresponent.

Article 17. Comptes de les entitats vinculades i 
de les dominants del grup

1. Les fundacions i les associacions declarades d’uti-
litat pública que tinguin la consideració d’entitats vin-
culades a l’empara de l’article 15 d’aquesta llei, han de 
presentar els seus comptes anuals junt amb els de les 
entitats amb les quals es vinculen.

2. Les fundacions i les associacions declarades d’utili-
tat pública dominants d’un grup integrat per societats 
de capital que, d’acord amb el Codi civil de Catalunya, 
han de formular els comptes consolidats, poden optar 
a presentar-los davant el Protectorat conforme al que 
disposa l’apartat precedent d’aquest precepte.

S’entendrà que són entitats dominants d’un grup quan 
compleixin els requisits que estableix l’article 42 del 
Codi de Comerç.

Capítol 3. Relacions de col·laboració 
interadministrativa i institucional

Article 18. Col·laboració amb el Protectorat 
i amb l’òrgan de supervisió de les associacions 
d’utilitat pública 

1. Les administracions i institucions públiques compe-
tents per fiscalitzar i verificar els comptes de les fun-
dacions i adoptar les mesures consegüents conforme a 
llurs ordenaments sectorials, han de comunicar al Pro-
tectorat les mesures correctores i els actes d’interven-
ció que adoptin en aquesta matèria.

2. El Protectorat i l’òrgan de supervisió mantenen con-
ductes de col·laboració permanents amb les corporaci-
ons representatives dels notaris i els registradors de la 
propietat, mercantils i de béns mobles, amb la finalitat 
d’assolir la necessària coordinació de les seves com-
petències respectives, en benefici de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública.

3. Sens perjudici dels diferents instruments de col-
laboració i cooperació a què fa referència l’apartat 2, 
els notaris, a més de les obligacions establertes en la 
normativa notarial i en el llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, han de trametre, també d’ofici, al Protec-
torat una còpia autèntica electrònica de les escriptures 
en què elevin a públics actes inscriptibles en el Regis-
tre de Fundacions. En tots els casos s’utilitzen mitjans 
telemàtics.

4. En l’exercici de les seves funcions, el Protectorat i 
l’òrgan de supervisió de les associacions d’utilitat pú-
blica poden sol·licitar la informació o assistència dels 

òrgans i entitats de les diferents administracions pú-
bliques, així com a d’altres institucions i corporacions.

Títol 5. Potestat inspectora i règim sancionador

Capítol 1. Potestat inspectora del Protectorat 
i de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública

Article 19. Abast i contingut de la potestat 
inspectora del Protectorat de les Fundacions 
i de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública

1. El Protectorat i l’òrgan de supervisió de les associ-
acions declarades d’utilitat pública exerceixen la po-
testat inspectora amb la finalitat de vetllar pel recte 
exercici del dret de fundació i pel manteniment dels 
requisits en què es fonamenta la declaració d’utilitat 
pública.

2. Són causes d’inspecció, entre d’altres: 

a) No presentar els comptes anuals de les fundacions 
i de les seves entitats vinculades o de les associacions 
i, quan correspongui, l’auditoria, durant almenys dos 
exercicis consecutius.

b) Realitzar operacions subjectes a autorització prèvia 
sense haver-la sol·licitat, o subjectes a declaració res-
ponsable sense haver-la adoptada i presentada prèvia-
ment en els termes que estableix l’article 332-13 del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

c) Desatendre reiteradament els requeriments del Pro-
tectorat i de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública, o respondre-hi de forma 
notòriament insuficient. Es considera notòriament in-
suficient el fet que els membres de l’òrgan de govern 
de les entitats no informin sobre els elements respecte 
dels quals han estat requerits a fer-ho.

d) Incomplir les condicions que han motivat l’atorga-
ment d’ajuts, avals o subvencions o d’altres irregulari-
tats relacionades amb els esmentats actes.

e) No renovar els membres dels òrgans de govern de 
les entitats després de dos anys des que es produeixi el 
venciment dels nomenaments dels òrgans de govern.

f) Mantenir una inactivitat continuada durant almenys 
dos exercicis consecutius tot i haver estat requerit per 
l’òrgan competent per esmenar el defecte.

g) No destinar el percentatge establert per la llei al 
compliment de les finalitats fundacionals o associati-
ves tot i haver estat requerit per l’òrgan competent per 
esmenar el defecte.

h) Patir un deteriorament dels fons propis que incapa-
citi la fundació o l’associació per complir les finalitats 
fundacionals o associatives tot i haver estat requerit 
per l’òrgan competent per esmenar el defecte.
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i) Destinar recursos a despeses no relacionades direc-
tament amb l’objecte fundacional o associatiu, o des-
proporcionades respecte al volum d’ingressos.

j) Qualsevol actuació dels patronats o persones amb 
responsabilitats directives de la fundació o l’òrgan de 
govern de les associacions que posi de manifest una 
actuació contrària als interessos de l’entitat o a les se-
ves finalitats.

Article 20. Planificació de l’activitat 
inspectora

1. Anualment, el Protectorat i l’òrgan de supervisió de 
les associacions declarades d’utilitat pública aproven 
un pla d’actuacions inspectores formulat d’acord amb 
criteris objectius als quals ha de donar publicitat.

2. En tot cas, la planificació de l’activitat inspectora 
ha de prendre en consideració el fet que les entitats 
es financin mitjançant subvencions o altres ingressos 
de caràcter públic i campanyes de captació pública de 
fons.

Article 21. Facultats inspectores

1. L’exercici de les funcions d’inspecció comprèn, en 
tot cas: 

a) L’accés a dades, registres i llibres de la fundació o 
de l’associació, així com a la documentació contingu-
da en qualsevol mena de suport que estigui relaciona-
da amb l’activitat fundacional i l’acte o actes que han 
de ser verificats.

b) El requeriment d’informació al patronat i a les per-
sones amb funcions de direcció de la fundació o de 
l’associació.

c) La verificació de la destinació i l’ús adequat del pa-
trimoni i dels recursos fundacionals o associatius.

2. Quan en el marc de la inspecció es detecten indicis 
d’irregularitats sobre ajuts, avals, préstecs o subvenci-
ons públiques percebudes, el Protectorat o l’òrgan de 
supervisió de les associacions declarades d’utilitat pú-
blica ho han de comunicar a l’administració o institu-
ció atorgant, per tal que procedeixi conforme al que 
disposen la normativa sectorial i els títols jurídics pels 
quals s’ha regit la concessió, sense perjudici de po-
sar-ho en coneixement, si s’escau, d’altres organismes.

Article 22. Obligacions i prerrogatives del 
personal inspector

Les funcions d’inspecció s’exerceixen a través del per-
sonal de l’administració que gaudeix de les facultats, 
prerrogatives i obligacions que estableix l’article 89.2 
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Ca-
talunya.

Article 23. Deure de col·laboració

Els patrons i les persones amb funcions de direcció 
de les fundacions i de les associacions tenen el deure 
de col·laborar amb el Protectorat o amb l’òrgan de su-
pervisió de les associacions declarades d’utilitat públi-
ca i, al seu requeriment, s’han de personar en el lloc, 
dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuaci-
ons corresponents, així com aportar la documentació 
que se’ls sol·liciti, d’acord amb el que estableix l’article 
89.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.

Article 24. Suspensió de la publicitat dels 
comptes

El Protectorat o l’òrgan de supervisió de les associa-
cions declarades d’utilitat pública, mitjançant una re-
solució motivada, poden suspendre la publicitat dels 
comptes de la fundació i de les associacions decla-
rades d’utilitat pública fins que concloguin les actua-
cions del procediment inspector quan, durant aquest 
procediment, s’apreciï la concurrència de circums-
tàncies que impedeixin assolir l’adequada finalitat de 
l’actuació inspectora, i amb la ponderació prèvia dels 
interessos que puguin resultar afectats, per tal d’asse-
gurar l’eficàcia de la resolució final que es pugui dic-
tar.

Article 25. Procediment d’inspecció

1. El procediment d’inspecció és iniciat d’ofici pel Pro-
tectorat o per l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública.

2. La resolució d’inici es notifica a la fundació o a l’as-
sociació. A la notificació s’hi ha d’indicar la data d’ini-
ci de les actuacions.

3. De les actuacions d’inspecció se n’ha d’aixecar l’ac-
ta corresponent, que té naturalesa de document públic 
i el valor probatori que li atorga la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les admi-
nistracions públiques de Catalunya.

4. L’acta d’inspecció ha de contenir, com a mínim, les 
dades següents: 

a) El lloc, la data i l’hora de la inspecció.

b) Les dades identificatives de l’entitat inspeccionada.

c) La identificació del personal inspector i de la resta 
de persones que han intervingut en l’actuació.

d) La descripció dels actes d’inspecció que s’han re-
alitzat.

e) La descripció dels fets causants de la presumpta 
infracció o irregularitat, amb indicació de les perso-
nes físiques o jurídiques presumptament responsables, 
sempre que es coneguin, i dels preceptes legals i nor-
matius que es considerin infringits.
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5. Un cop finalitzades les actuacions inspectores, i im-
mediatament abans de dictar la proposta de finalitza-
ció de les esmentades actuacions, s’ha de traslladar 
l’acta al patronat de la fundació o a l’associació i, si és 
el cas, a la persona física responsable, perquè formulin 
al·legacions i presentin els documents i justificacions 
que estimin pertinents en un termini de quinze dies.

6. Transcorregut el tràmit d’audiència, el Protectorat 
o l’òrgan de supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública han de dictar la resolució corresponent 
sobre el procediment d’inspecció i determinar, si és el 
cas, les mesures a adoptar per restablir les irregulari-
tats comeses, el respecte de la voluntat fundacional i, 
àdhuc, exercir les accions judicials quan correspongui.

7. Les actuacions del procediment d’inspecció han de 
concloure en el termini d’un any a comptar de la data 
de notificació de la resolució d’inici del procediment. 
Aquest termini es pot ampliar, mitjançant una resolu-
ció motivada, per un període de tres mesos addicio-
nals, atenent el volum d’operacions de l’entitat o l’es-
pecial complexitat de l’activitat inspectora.

8. L’entrada dels inspectors als locals de la fundació 
o de l’associació declarada d’utilitat pública es durà a 
terme amb compliment estricte de la normativa apli-
cable.

Capítol 2. Règim sancionador de les fundacions 
i de les associacions declarades d’utilitat 
pública

Article 26. Potestat sancionadora

1. Correspon al Protectorat o a l’òrgan de supervisió 
de les associacions declarades d’utilitat pública l’exer-
cici de la potestat sancionadora per determinar les res-
ponsabilitats derivades dels fets i les omissions tipifi-
cades com a infraccions en aquesta llei.

2. El règim jurídic aplicable als procediments sancio-
nadors que s’incoïn per causa de les infraccions ad-
ministratives tipificades en aquesta llei, és el que es-
tableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic 
i de procediment de les administracions publiques de 
Catalunya i al Decret 278/1993, de 9 de novembre, so-
bre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits 
de competència de la Generalitat.

Article 27. Subjectes responsables 

1. Són subjectes responsables de la comissió de les in-
fraccions tipificades en aquesta llei els patrons o les 
persones que exerceixen funcions de direcció en el si 
de l’entitat, sempre que la seva responsabilitat indivi-
dual en la comissió de la infracció sigui determinable.

2. Si la responsabilitat no es pot imputar a una o més 
persones determinades, responen tots els membres de 
l’òrgan, excepte els següents: 

a) Els que s’han oposat a l’acord i no han intervingut 
en la seva execució.

b) Els que no han intervingut en l’adopció ni en l’exe-
cució de l’acord, sempre que hagin fet tot el que era 
possible per evitar el dany o almenys s’hi hagin oposat 
formalment en saber-ho.

3. La responsabilitat administrativa derivada del pro-
cediment sancionador és compatible amb l’exigència 
a l’infractor de la reposició de la situació alterada al 
seu estat original, així com a la indemnització dels 
danys i perjudicis ocasionats, de conformitat amb allò 
que disposa, a aquest efecte, l’article 130 de la Llei 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

Article 28. Tipificació de les infraccions

1. Constitueixen infraccions les accions i les omissions 
tipificades com a tals en aquesta llei.

2. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus 
i lleus.

Article 29. Infraccions molt greus

Constitueixen infraccions molt greus les accions o les 
omissions següents: 

a) Executar acords o realitzar actes que requereixen 
l’autorització del Protectorat o de l’òrgan de supervisió 
de les associacions declarades d’utilitat pública sense 
haver-la obtingut, o subjectes a declaració responsable 
sense haver-la adoptada i presentada en els termes es-
tablerts pel llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

b) Acordar presentar una sol·licitud d’autorització o 
una declaració responsable amb el contingut falsejat.

c) Obstruir la funció de supervisió i d’inspecció del 
Protectorat o de l’òrgan de supervisió de les associaci-
ons declarades d’utilitat pública.

d) Incomplir el deure de comunicació o d’abstenció en 
cas de conflicte d’interessos quan en resultin lesionats 
els interessos de la fundació o de l’associació.

e) Incórrer en una causa que justifiqui la sol·licitud 
d’intervenció judicial.

f) Presentar els comptes anuals davant el Protectorat 
amb un patronat amb un nombre de membres inferi-
or a l’establert per constituir-lo vàlidament i adoptar 
acords.

g) La comissió de tres infraccions greus en un termini 
de dos anys, sobre les quals hagi recaigut una resolu-
ció ferma i que no hagin estat cancel·lades.

Article 30. Infraccions greus 

Constitueixen infraccions greus les accions o les omis-
sions següents: 
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a) Incomplir el deure d’aprovar i presentar els comptes 
anuals de la fundació o de l’associació i les seves enti-
tats vinculades i, si escau, de l’auditoria externa, dins 
el termini legalment establert.

b) Incomplir l’obligació de renovació o elecció dels 
membres dels òrgans de govern de les entitats quan ai-
xò comporta la impossibilitat d’adoptar acords.

c) Incomplir el deure d’acreditar davant del Protectorat 
o de l’òrgan de supervisió de les associacions declara-
des d’utilitat pública la perfecció de l’acte o contracte 
objectes de la declaració responsable.

d) Desatendre els requeriments o les ordres del Pro-
tectorat o de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública, relatives a l’aplicació dels 
fons i recursos de la fundació o de l’associació o dels 
fons especials.

e) Incomplir els deures comptables i de portar els lli-
bres d’acord amb les lleis.

f) No sol·licitar la inscripció d’actes inscriptibles en el 
termini legalment establert.

g) Desatendre o respondre de forma notòriament insu-
ficient els altres requeriments adreçats pel Protectorat 
o l’òrgan de supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública. Es considera notòriament insuficient 
el fet que els patrons no informin sobre elements res-
pecte dels quals han estat requerits a fer-ho.

h) Actuar amb una realitat extra registral que suposi el 
trencament del tracte successiu que afecti els estatuts 
de la fundació i la composició del patronat.

i) La comissió, en un termini de dos anys, de tres in-
fraccions lleus sobre les quals hagi recaigut una reso-
lució ferma i que no hagin estat cancel·lades.

Article 31. Infraccions lleus

Constitueixen infraccions lleus: 

a) Desatendre els requeriments d’informació formu-
lats pel Protectorat o per l’òrgan de supervisió de les 
associacions declarades d’utilitat pública, en el termi-
ni establert.

b) Incomplir el deure de comunicar al Protectorat o 
a l’òrgan de supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública els actes i acords subjectes a aquesta 
obligació, d’acord amb el que estableix el llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya.

Article 32. Sancions

Les infraccions tipificades en aquest capítol són sanci-
onades de la manera següent: 

a) Les infraccions molt greus són sancionades amb: 

– Multa de 10.000,00 a 30.000,00€.

– La impossibilitat d’obtenir ajuts i subvencions de 
l’Administració de la Generalitat durant el termini 
d’un any.

– La infracció compresa en la lletra a) de l’article 29, a 
més, es pot sancionar amb la pèrdua dels beneficis de-
rivats de la publicitat registral i el tancament registral 
parcial en els termes a què fa referència l’article 336-3 
del Codi civil de Catalunya.

b) Les infraccions greus són sancionades amb: 

– Multa de 1000,00 a 9.999,00€

– Les infraccions a que fan referència les lletres a), b) 
i c) de l’article 30 es poden sancionar també amb la 
impossibilitat d’obtenir ajuts i subvencions de l’Admi-
nistració de la Generalitat durant el termini d’un any.

– La infracció de la lletra b) de l’article 30, a més, en 
el cas que no s’esmeni la falta, comportarà l’inici del 
procediment administratiu d’ofici per declarar la de-
claració d’inactivitat de l’entitat.

c) Les infraccions lleus són sancionades amb amones-
tació.

Article 33. Graduació de les sancions

1.La imposició de les sancions establertes per l’article 
32 es regeix pel principi de proporcionalitat d’acord 
amb la gravetat de l’acció o omissió constitutiva d’in-
fracció, així com per la concurrència de les circums-
tàncies agreujants i atenuants següents.

Circumstàncies agreujants: 

a) La intencionalitat o la negligència en la conducta de 
les persones infractores.

b) La reincidència o reiteració de les infraccions. S’en-
tén per reincidència el fet d’haver dut a terme i haver 
estat sancionades, mitjançant una resolució ferma, du-
es o més accions o omissions tipificades amb sancions 
diverses, i s’entén per reiteració el fet d’haver dut a ter-
me i haver estat sancionades, mitjançant una resolució 
ferma, dues o més actuacions castigades amb sancions 
iguals.

c) El fet que la fundació es nodreixi de fons obtinguts 
mitjançant campanyes de captació pública o amb sub-
vencions o altres ingressos de caràcter públic.

d) El grau de professionalització en la gestió de la fun-
dació o de l’associació i el caràcter retribuït del càrrec 
exercit.

Circumstàncies atenuants: 

a) L’esmena de les deficiències causants de la infracció 
durant la tramitació de l’expedient sancionador.

b) Que la infracció comesa no hagi causat dany a l’en-
titat o a tercers.

2.La imposició de les sancions ha de tenir en compte 
que la comissió de la infracció no resulti més benefi-
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ciosa al subjecte responsable que el compliment de les 
normes infringides.

Article 34. Inscripció de les sancions

1. Les sancions, juntament amb els motius que les van 
causar, s’inscriuen en el full registral de la fundació o 
de l’associació declarada d’utilitat pública, mitjançant 
nota marginal, un cop han adquirit fermesa en via ad-
ministrativa.

2. L’anotació es cancel·la d’ofici un cop transcorregut 
un termini d’igual durada que el corresponent a la 
prescripció de la infracció.

3. En tot cas, s’ha d’assegurar el dret de les persones 
que hagin estat sancionades a ser informades sobre la 
inscripció registral que es practiqui així com del ter-
mini de cancel·lació de l’esmentat assentament.

Article 35. Prescripció de les infraccions i les 
sancions

El règim de prescripció de les infraccions i les sanci-
ons establertes en aquesta llei és el que regula l’article 
132 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú.

Article 36. Drets dels inspeccionats i sancionats

1. Els procediments de sanció i inspecció se subjec-
taran a allò que disposa l’article 22 de la Llei 26/2010 
del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

2. En cap cas els òrgans inspectors i sancionadors re-
soldran els procediments que hagin tramitat.

3. Quan existeixi identitat de fets, persones i accions 
prevaldran les actuacions de la jurisdicció penal i se 
suspendrà el procediment administratiu mentre no es 
resolguin les actuacions penals, un cop l’autoritat pe-
nal hagi incoat el procés penal que correspongui.

Disposicions addicionals

Primera. Trasllat de registre de fundacions i 
associacions 

Les fundacions i les associacions inscrites en un re-
gistre de l’Estat espanyol o d’una altra comunitat au-
tònoma que passin a desenvolupar llurs funcions ma-
joritàriament a Catalunya d’una forma estable, han de 
sol·licitar el canvi de registre, seguint els tràmits pre-
vistos per a les modificacions estatutàries, i adaptar-se 
a la normativa catalana per tal de ser inscrites en el 
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Segona. Presentació unificada dels comptes 
anuals per part de les fundacions

Les fundacions subjectes a verificació de comptes 
anuals davant del Protectorat i que, a més a més, estan 
subjectes al control financer de la Intervenció General 
de la Generalitat o de la Sindicatura de Comptes, o de 
qualsevol altre departament de la Generalitat, poden 
optar per presentar, per un sol cop, els comptes anuals 
regulats per les normatives sectorials corresponents, 
dins el termini establert en el Codi civil de Catalunya 
o dins el que, si escau, disposin la resta de legislacions 
sectorials.

Aquesta previsió també és aplicable a les fundaci-
ons de caràcter especial, el Protectorat de les quals és 
exercit per diferents Departaments de la Generalitat 
de Catalunya.

Tercera. Canals habilitats de presentació 
unificada de comptes

1. El canal habilitat per a la presentació unificada dels 
comptes anuals és la Finestreta Única Empresarial de 
la Generalitat, a través del portal de tramitació en lí-
nia.

2. Les fundacions subjectes al control financer de la 
Intervenció General, un cop presentats els comptes a 
través del canal habilitat de l’apartat anterior, poden 
presentar-los també pel canal electrònic corporatiu de 
la Intervenció General de la Generalitat.

Quarta. Actuacions de comprovació 

1. Quan la presentació de comptes deriva de les ac-
tuacions de comprovació inherents a l’atorgament de 
subvencions de les diferents administracions de Cata-
lunya, l’òrgan que les concedeix pot verificar el con-
tingut dels comptes o, si escau, conèixer-ne el dipòsit 
accedint als sistemes electrònics del Protectorat. En 
aquest cas, les bases de les corresponents convocatòri-
es han d’establir l’exempció dels beneficiaris de justifi-
car aquest aspecte.

2. La facultat establerta a l’apartat precedent també és 
aplicable a les actuacions de comprovació derivades 
dels contractes o convenis subscrits entre les entitats 
i els diferents departaments de la Generalitat de Cata-
lunya, i també quan l’obligació neix de la percepció de 
préstecs, avals i ajuts de la Generalitat de Catalunya. 
L’exempció d’aquesta justificació, quan sigui procedei-
xi, ha de constar en els plecs de clàusules administra-
tives i la resta de títols aptes per imposar l’obligació o 
l’exoneració.

Cinquena. Contingut dels comptes anuals a 
l’efecte de la presentació unificada

Els comptes anuals que es presentin de forma unifi-
cada han de contenir, en tot cas, la documentació que 
els conforma a l’empara del que disposa el llibre tercer 
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del Codi civil de Catalunya, inclòs l’informe sobre el 
compliment del codi de bona conducta, i d’acord amb 
el que estableix el Pla de comptabilitat de les funda-
cions i les associacions subjectes a la legislació de la 
Generalitat de Catalunya.

Sisena. Suport de presentació dels comptes 
anuals

El suport de presentació dels comptes anuals i de la 
resta de la documentació que en cada cas els acompa-
nya és el que estableix l’article 333-9.2 del Codi civil 
de Catalunya.

Setena. Competències en matèria de presentació 
unificada de comptes

Correspon al departament competent en matèria de 
fundacions aprovar el formulari electrònic dels comp-
tes que es presentin unificadament, així com determi-
nar el nivell de prestació del servei d’aquest tràmit a 
través de la Finestreta Única Empresarial.

Vuitena. Conservació dels documents 
comptables

El Protectorat ha de conservar els comptes anuals i 
llur documentació complementària durant cinc anys a 
comptar de la seva presentació.

Disposició transitòria única

Deure de comunicació de l’acumulació de càrrecs. Els 
membres de les fundacions i les associacions declara-
des d’utilitat pública que, a l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, formin part dels òrgans de govern d’entitats que 
tinguin la consideració d’entitats vinculades a l’empa-
ra de l’article 15, han de comunicar al Protectorat o 
l’òrgan de supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública allò que disposa l’article 16, en el 
termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Disposició derogatòria única

Es deroga la Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions; 
la disposició transitòria quarta de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques; el Decret 37/1987, de 
29 de gener, pel qual s’aprova la Instrucció per a l’or-
ganització i funcionament del Protectorat de la Gene-
ralitat sobre les fundacions privades de Catalunya i 
qualsevol altra norma que s’oposi a la present llei.

Disposicions finals

Primera. Desplegament de la llei

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions ne-
cessàries per aplicar i desenvolupar aquesta llei.

Segona. Modificació de determinats preceptes 
de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques 

1. S’afegeix la lletra n) a l’apartat 1 de l’article 315-2, 
que queda redactat de la manera següent: «n) L’adre-
ça de la pàgina web i l’adreça electrònica a l’efecte de 
notificacions.»

2. S’afegeix un apartat 2 a l’article 315-2, amb el re-
dactat següent: «2. En el termini d’un mes s’ha de sol-
licitar al Protectorat l’anotació dels actes d’inscripció 
obligatòria.»

3. S’afegeixen els apartats 5 i 6 a l’article 315-8, amb 
el text següent: 

«5. En tot cas, només les persones a que fan referència 
les dades personals inscrites i els seus representants 
legals poden accedir o autoritzar a terceres persones 
la publicitat dels assentaments que continguin dades 
d’aquesta naturalesa.

»6. La comunicació entre administracions públiques 
de dades personals contingudes en els registres, es re-
geix per allò que disposen els articles 11 i 15 de la Llei 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, llevat d’aquelles que siguin neces-
sàries per al compliment de les funcions de control i 
verificació de les diferents administracions públiques, 
o per a la gestió d’ajuts, avals, préstecs o subvencions 
públiques.»

4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 331-6, que queda 
redactat de la manera següent: 

«1. La dotació inicial, excepte en els supòsits de do-
tació successiva que regula l’apartat 5, s’ha d’haver 
aportat i desemborsat íntegrament abans de sol·licitar 
la inscripció de la fundació en el Registre de Funda-
cions.»

5. Es modifica l’apartat 3 de l’article 332-13, que que-
da redactat de la manera següent: «3. La realització 
de l’acte o contracte objecte de la declaració responsa-
ble s’ha d’acreditar davant del Protectorat, amb la pre-
sentació del document que el formalitzi, en el termini 
tres mesos a comptar de la data en què s’ha presen-
tat la declaració responsable al Protectorat. Si l’acte o 
contracte es formalitza amb escriptura pública, s’ha de 
protocol·litzar la declaració responsable.

6. Es modifica l’apartat 2 de l’article 333-2, que queda 
redactat de la manera següent: 
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«2. El producte obtingut amb l’alienació dels béns de 
la fundació que el patronat ha acordat reinvertir, així 
com també els donatius i els altres recursos obtinguts 
que es destinen a incrementar la dotació, no entren en 
el percentatge que estableix l’apartat 1.»

7. S’afegeix un nou apartat, el 3, a l’article 333-11, amb 
el text següent: 

«3. L’informe d’auditoria, que ha de contenir les da-
des que estableix la legislació sobre auditories, s’ha de 
presentar al Protectorat en el termini de seixanta dies 
a comptar del dia en què s’emet, i en cap cas més tard 
del dia en què es presenten els comptes.»

8. S’afegeix un apartat 4 a l’article 335-1, amb el text 
següent: «4. Les sol·licituds de modificació dels esta-
tuts de les fundacions s’han d’acompanyar d’un cer-
tificat de l’acord del patronat en que s’identifiquin els 
articles que es modifiquen i el seu contingut íntegre, 
així com també el text refós actualitzat dels estatuts.» 

Tercera. Interoperabilitat

Els departaments de la Generalitat de Catalunya com-
petents en matèria de mitjans electrònics i d’atenció 
ciutadana, i també les institucions de la Generalitat 
han de dur a terme les actuacions organitzatives i tec-
nològiques necessàries per garantir la interoperabili-
tat dels sistemes i aplicacions que permetin fer efec-
tius els manaments d’aquesta llei que ho requereixen. 
En especial els que afecten la interoperabilitat entre la 
Generalitat de Catalunya tant amb les administracions 
locals com amb el col·lectiu notarial.

Quarta. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor a partir dels vint dies de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, amb les excepcions següents: 

a) El capítol 2 del títol 5, relatiu al règim sancionador, 
entra en vigor en l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior al present.

b) Les disposicions addicionals segona a setena en-
tren en vigor a partir del moment en què s’hagin dut 
a terme les corresponents adaptacions tècniques en els 
sistemes informàtics que han de permetre la interope-
rabilitat dels sistemes electrònics amb la Finestra Úni-
ca Empresarial. S’ha de donar publicitat a aquesta cir-
cumstància mitjançant el corresponent anunci al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents del projecte de llei

Memòria explicativa de disposició normativa

Dades de la disposició

Tipus de disposició: Projecte de llei

Títol de la disposició: Projecte de llei del Protectorat 
de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les 
associacions declarades d’utilitat pública

Documents que conté l’expedient

1. Projecte de llei del Protectorat de les Fundacions i 
de verificació de l’activitat de les Associacions decla-
rades d’utilitat pública

2. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria pre-
liminar de l’Avantprojecte de llei del Protectorat de les 
Fundacions i les Associacions Declarades d’Utilitat 
Pública

3. Avantprojecte de llei del protectorat de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública (V. 08.07.13)

4. Memòria general de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques

5. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures pro-
posades de la Direcció General de Dret i d’Entitats Ju-
rídiques

6. Informe jurídic preliminar

7. Memòria valorativa de les observacions de l’infor-
me jurídic preliminar

8. Avantprojecte de llei del Protectorat de les Funda-
cions i de verificació de l’activitat de les associacions 
d’utilitat pública (V. 30.09.13)

9. Informe de la Direcció General de Pressupostos

10. Memòria complementària a la memòria d’avalua-
ció d’impacte de les mesures proposades de la Direc-
ció General de Dret i d’Entitats Jurídiques

11. Observacions de l’Oficina del Govern

12. Avantprojecte de llei del Protectorat de les Funda-
cions i de verificació de l’activitat de les associacions 
d’utilitat pública (versió sotmesa a la sessió del Con-
sell Tècnic d’1 d’octubre de 2013 i als tràmits d’infor-
mació pública i audiència)

13. Certificat de la sessió del Consell Tècnic d’1 d’oc-
tubre de 2013

14. Petició d’informe interdepartamental d’impacte de 
gènere

15. Informe d’impacte de gènere de l’Institut Català 
de les Dones

16. Tràmit d’informació pública i d’audiència. Edicte 
pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojec-
te de llei. Escrits del director general de Dret i d’Enti-



13 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 228

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 29

tats Jurídiques, d’audiència a les entitats. Relació d’en-
titats i al·legacions rebudes

17. Avantprojecte de llei del Protectorat de Fundacions 
i de verificació de l’activitat de les associacions decla-
rades d’utilitat pública (V. 18.11.13)

18. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Enti-
tats Jurídiques, sobre les consultes realitzades i les al-
legacions presentades

19. Informe jurídic 

20. Informe de la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, sobre l’informe jurídic

21. Avantprojecte de llei del Protectorat de Fundacions 
i de verificació de l’activitat de les associacions decla-
rades d’utilitat pública (V. CT 26.11.13)

22. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 26 de 
novembre de 2013

23. Ofici de sol·licitud de dictamen del Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social de Catalunya

24. Informe de la Direcció General de Pressupostos

25. Informe de la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, complementari de la memòria d’observaci-
ons i al·legacions

26. Observacions de l’Oficina del Govern en relació 
amb les memòries de l’Avantprojecte de llei

27. Dictamen 24/2013, sobre l’Avantprojecte de llei del 
Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’ac-
tivitat de les associacions declarades d’utilitat pública, 
emès pel Consell de Treball, Econòmic i Social, en da-
ta 9 de desembre de 2013

28. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Enti-
tats Jurídiques, sobre les observacions formulades pel 
Consell de Treball, Econòmic i Social

29. Memòria de la Direcció General de Dret i d’En-
titats Jurídiques, complementària de les memòries 
d’avaluació i d’impacte

30. Avantprojecte de llei del Protectorat de Fundacions 
i de verificació de l’activitat de les associacions decla-
rades d’utilitat pública (V. 10.12.13 - Gov 17.10.13)

31. Informe jurídic final

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 202-00026/10

Termini de presentació d’esmenes subse·
güents al Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries

Termini: 3 dies hàbils (del 15.01.2014 al 17.01.2014).
Finiment del termini: 20.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.01.2014.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
16/2000, del 29 de desembre, de l’impost 
sobre grans establiments comercials
Tram. 202-00049/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 50729; 50928 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50729)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 16/2000, del 
29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments 
comercials (tram. 202-00049/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 50928)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 16/2000, del 29 de de-
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sembre, de l’impost sobre grans establiments comerci-
als (tram. 202-00049/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 47301; 50931 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 47301)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta 
la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 202-00050/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 50931)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 202-
00050/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00051/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50747 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposició de llei se-
güent: 

Memòria justificativa

El tancament d’un centre públic de titularitat de la Ge-
neralitat de Catalunya pot provocar un increment de 
ràtios a les escoles de la mateixa zona educativa d’una 
localitat que, sense dubte, afectarien a la qualitat edu-
cativa i, per tant, atemptarien contra l’article 4 de la 
LEC que determina que «tothom té dret a accedir en 
condicions d’igualtat al sistema educatiu. També té 
dret a l’elecció de centre, en el marc de l’oferta edu-
cativa».

Exposició de motius

Segons reconeix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació (LEC), aquesta sorgeix en un context de re-
novació i millora dels objectius de l’educació de Cata-
lunya arran de les noves necessitats en els àmbits edu-
catiu, social, econòmic i cultural, i es va configurar, en 
la seva aprovació, com la primera llei global d’educa-
ció que aprova el Parlament.

Des del punt de vista normatiu, la Llei s’inscriu en el 
marc jurídic que defineix el bloc de constitucionalitat 
integrat per la Constitució Espanyola, l’Estatut d’auto-
nomia i les lleis orgàniques 8/1985, del 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació, i 2/2006, del 3 de maig, 
d’educació. En aquest marc normatiu, la LEC desplega 
i desenvolupa les competències que en matèria educa-
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tiva reconeix l’Estatut d’autonomia. Aquestes compe-
tències exclusives en matèria d’educació són atribuïdes 
a la Generalitat de Catalunya a través de l’article 131.2 
de l’Estatut de Catalunya.

En relació als centres educatius, la LEC regula aspec-
tes com la classificació i la denominació dels centres; 
la creació i la supressió de centres públics; l’autoritza-
ció administrativa de centres privats; els criteris d’or-
ganització pedagògica; i els aspectes d’organització 
interna i gestió de recursos humans i materials.

D’altra banda, la LEC regula explícitament els drets, 
les llibertats i les obligacions que corresponen a tots 
els membres de la comunitat educativa: alumnes, pa-
res i mares, professors i altres professionals de l’educa-
ció, l’Administració educativa i l’Administració local.

En aquest sentit, el Títol IV, Serveis d’Educació de Ca-
talunya, en el seu Capítol I, principis generals, i a tra-
vés de l’article 45. Incorporació de centres i llocs esco-
lars a la prestació del Servei d’Educació de Catalunya, 
la LEC estableix que el govern, en el marc de la pro-
gramació de l’oferta educativa, crea centres pública de 
titularitat de la Generalitat, en modifica la composició 
i, si s’escau, els suprimeix. En aquest sentit, la Llei no 
estableix ni criteris ni justificacions a l’hora de supri-
mir un centre educatiu de titularitat pública de la Ge-
neralitat de Catalunya.

En aquest sentit, alguns anuncis de tancament de cen-
tres de titularitat pública de la Generalitat de Catalu-
nya fets públics per la Conselleria d’Ensenyament han 
provocat malestar, inseguretat i dificultats en la pres-
criptiva planificació educativa de la comunitat. Tan-
mateix, alguns ens locals també veuen vulnerat el seu 
dret i deure de coresponsabilitat en la planificació edu-
cativa que els atorga la LEC.

Amb l’objectiu, doncs, d’establir criteris clars i ade-
quats a l’esperit i l’articulat de la LEC en el supòsit 
de la supressió d’un centre de titularitat pública de la 
Generalitat de Catalunya, cal una reforma de la Llei 
d’Educació de Catalunya.

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

Proposició de llei

Article 1. de Modificació del títol de l’article 45

Incorporació i supressió de centres i llocs escolars a la 
prestació del Servei d’Educació de Catalunya.

Article 2 

A l’article 45 se li afegirà un nou punt (1bis) que que-
darà redactat de la següent manera: 

1bis. En cas que el Govern, en el marc de les seves 
competències de programació de l’oferta educativa, 

decideixi suprimir un centre públic de titularitat de la 
Generalitat aquesta decisió haurà de tenir en compte 
els següents aspectes: 

a) La necessària coresponsabilitat en la decisió amb 
l’ens local i de la comunitat educativa, tal i com queda 
establerta en l’article 19 d’aquesta mateixa Llei.

b) La supressió de centre públic de titularitat de la Ge-
neralitat no pot suposar, en cap cas, un increment de 
ràtios significatiu a la resta d’escoles de la localitat o 
de la zona educativa.

c) La supressió d’un centre públic de titularitat de la 
Generalitat no pot suposar, en cap cas, una disminu-
ció de la qualitat educativa a la resta d’escoles de la 
localitat.

d) Abans de concretar el tancament d’una escola pú-
blica, la Generalitat tindrà l’obligació d’estudiar la via-
bilitat d’altres alternatives com la implementació d’un 
institut-escola.

Disposició final

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

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu Portaveu adjunt  
GP ICV-EUiA  GP ICV-EUiA 

3.01.03. DECRETS LLEI

Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, pel 
qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 203-00010/10

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 51755 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 08.01.2014

Acord: La Mesa del Parlament, el dia 8 de gener de 
2014, ha pres coneixement del Decret llei 6/2013, de 
23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, 
de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, pu-
blicat al DOGC 6531, i ha manifestat que el termini 
de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procedi-
ment que estableix l’article 136 del Reglament del Par-
lament s’inicia el dia 2 de gener de 2014.
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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 Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu-
eix a continuació: 

«A proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, 
s’aprova la iniciativa SIG13EMO1482 Projecte de de-
cret llei pel qual es modifica la Llei 22/2010, de 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na el 23 de desembre de 2013.

Barcelona, 23 de desembre de 2013

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

Decret llei 6/2013, de 23 de desembre, pel qual 
es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya.

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha apro-
vat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix 
l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent: 

Decret llei 6/2013, de 23 de desembre, pel qual 
es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol,  
del Codi de consum de Catalunya

Preàmbul

La Directiva 2009/72/CE, de 13 de juliol de 2009, so-
bre normes comuns per al mercat interior de l’elec-
tricitat i per la qual es deroga la Directiva 2003/54/
CE, en relació amb el subministrament elèctric con-
té el mandat als estats membres d’adoptar les mesures 
adequades per garantir el subministrament elèctric als 
consumidors vulnerables.

El Reial decret-llei 13/2012, de 13 de març, va trans-
posar diverses directives en matèria de mercats interi-
ors d’electricitat i gas, entre elles la Directiva 2009/72/
CE. Aquest Reial decret-llei, modifica l’article 44 de 
Llei estatal 54/1997, del Sector Elèctric, i introdueix 
la regulació del consumidor vulnerable, tot i que remet 
a les condicions socials, de consum i poder adquisitiu 
que es regulin reglamentàriament.

D’altra banda, la conjuntura econòmica general ha 
provocat la dificultat de moltes famílies per atendre 
les despeses de subministrament energètic, elèctric i 
de gas, especialment durant els mesos d’hivern en els 
que, per les condicions climatològiques adverses, el 
seu consum es fa imprescindible. Aquest fet, compor-

ta que sigui convenient establir uns paràmetres eco-
nòmics objectius que defineixen les persones que es 
troben en situació de vulnerabilitat econòmica, així 
com establir les mesures que les protegeixi de possi-
bles interrupcions de subministrament durant els me-
sos d’hivern.

Per tot això, per tal d’atendre la situació d’urgència 
social de moltes persones en situació vulnerable, i en 
aplicació de l’article 64 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, es fa imprescindible la tramitació d’aquest 
decret llei.

Article 1. Modificació de l’article 111-2 de la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya

S’afegeix una nova lletra, la v), a l’article 111-2 de la 
Llei 22/2010, amb el redactat següent: 

«v. Persones en situació de vulnerabilitat econòmica: 
són aquelles persones consumidores que presenten 
una mancança de recursos econòmics, d’acord amb els 
següents criteris: 

»1. El total d’ingressos dels membres de la unitat fa-
miliar o convivencial, en cap cas, pot sobrepassar per 
tots els conceptes l’indicador de Renda de Suficiència, 
incrementat en un 30% per a cada membre de la unitat 
a partir del tercer. Als efectes de determinar si se su-
pera aquest límit, s’han d’addicionar els ingressos que 
els membres de la unitat familiar rebin en concepte de 
percepcions o ajuts de caràcter social.

»2. Que es declari que no hi ha possibilitat de reducció 
en la despesa relativa al consum de béns o serveis per 
haver esgotat totes les mesures amb aquesta finalitat.

»3. Acreditar que les tarifes que tenen contractades pel 
servei de subministrament, responen a la modalitat de 
tarifa social prevista en la normativa d’aplicació.»

Article 2. Modificació de l’article 252-4 de la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya

S’afegeixen quatre nous apartats, el 6, 7, 8 i 9, a l’arti-
cle 252-4 de la Llei 22/2010, amb el redactat següent: 

«6. En rebre un avís d’interrupció del subministrament 
d’electricitat o gas les persones en situació de vulnera-
bilitat econòmica, que compleixen els requisits esta-
blerts a la lletra v) de l’article 111-2, han de presentar 
en el termini màxim de 10 dies des de la seva recepció 
un informe dels serveis socials bàsics sobre la seva si-
tuació personal o, en el seu cas, còpia de la sol·licitud 
registrada d’haver sol·licitat la seva emissió.

»En el cas que no s’hagi presentat l’informe dels ser-
veis socials bàsics, sinó únicament la seva sol·licitud, 
l’empresa subministradora suspendrà la interrupció 
del subministrament fins que aquest s’aporti, o trans-
corrin dos mesos des què se li va comunicar que s’ha-
via sol·licitat.
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»Les administracions públiques responsables han 
d’emetre aquest informe en el termini màxim de quin-
ze dies, des de la data de la seva sol·licitud. Aquest in-
forme, que acreditarà el compliment dels requisits pre-
vistos a la lletra v) de l’article 11-2, pot ser també emès 
d’ofici pels serveis socials bàsics, i té una vigència de 
sis mesos a partir de la seva emissió, sens perjudici de 
la seva renovació.

»7. Respecte de les unitats familiars a les que es refe-
reix la lletra v) de l’article 111-2 restaran protegides de 
tall de subministrament entre els mesos de novembre 
i març, ambdós inclosos. El deute que es pugui acu-
mular amb les empreses subministradores s’ha d’ajor-
nar amb les condicions que ambdues parts acordin o 
bé mitjançant els mecanismes de mediació i arbitratge 
que les parts acceptin. Sens perjudici dels acords o del 
resultat de la mediació o arbitratge, el consumidor té, 
en qualsevol cas, el dret de satisfer el deute pendent de 
manera íntegra o fraccionada entre els mesos d’abril a 
octubre següents.

»8. Les empreses subministradores dels serveis bàsics 
d’electricitat i gas, d’acord amb les Administracions 
Públiques podran acordar els mecanismes d’intercanvi 
d’informació i de preus socials amb l’objectiu de mi-
llorar la prevenció i la planificació de les actuacions 
públiques.

»9. Les empreses subministradores d’acord amb la 
normativa vigent hauran d’habilitar els mecanismes 
d’informació necessaris per tal de posar en coneixe-
ment dels serveis socials bàsics i els usuaris i usuàries, 
la informació existent i actualitzada sobre les tarifes 
socials i/o els altres ajuts i mesures previstos per fer 
front a la pobresa energètica.» 

Disposició transitòria

El requisit de ser beneficiari del bo social, per tal de 
ser considerat persona en situació de vulnerabilitat 
econòmica, només serà exigible en la mesura que esti-
gui previst en la normativa sectorial aplicable.

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà d’haver es-
tat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto-
qui el facin complir.

Barcelona, 23 de desembre de 2013

Artur Mas i Gavarró Felip Puig i Godes
President Conseller  
de la Generalitat d’Empresa i Ocupació

Antecedents del decret llei

1. Informe sobre la necessitat del projecte de decret 
llei pel qual es modifica la Llei 22/2010, de 20 de juli-
ol, del Codi de consum de Catalunya

2. Informe jurídic relatiu al projecte de decret llei de 
modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Co-
di de Consum de Catalunya

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

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Institut Gelida
Tram. 250-00856/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 50481 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignants, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

L’institut de Gelida s’inaugura el setembre de 2004, 
amb una capacitat de 250 alumnes, ja sabent que cal-
dria ampliar-lo i amb el compromís del Departament 
d’Ensenyament que s’ampliaria quan calgués. Des 
d’aleshores es va començar a treballar amb el De-
partament l’ampliació i les converses es ralentitzen a 
partir del 2007 fins que el 2010 el Departament fa la 
redacció del projecte bàsic d’ampliació de l’institut i 
l’Ajuntament ha de canviar el planejament urbanístic 
per adequar-lo volumètricament. L’Ajuntament fa el 
canvi de planejament, el Departament sol·licita la lli-
cència municipal i redimensiona el projecte però no 
n’inicia les obres.

A hores d’ara hi ha 296 alumnes (255 a ESO i 41 a 
Batxillerat) en un centre pensat per a 250, i per al curs 
2014-2015 hi arriben l’equivalent a dues línies de les 
dues escoles de la localitat. Fa anys que l’institut reor-
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ganitza espais (aula de professorat, biblioteca, etc.) per 
aconseguir tenir espai per a més aules, però ara ja no 
tenen espai per al curs vinent.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a concretar 
la data d’inici de les obres d’ampliació de l’institut de 
Gelida i iniciar-les durant l’any 2014.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu, i Ramona Barrufet i 
Santacana, portaveu a la CEU, del GP de CiU; Mar-
ta Rovira i Vergés, portaveu, i Anna Simó i Castelló, 
diputada, del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la desprogra-
mació definitiva del projecte de tancament 
de l’autovia orbital de Barcelona
Tram. 250-00857/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50605 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Ara fa un any, el 17 de desembre de 2012, la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural va emetre una resolució que declarava l’arxiu 
de l’expedient d’avaluació ambiental del projecte «Ci-
erre de la autovia orbital de Barcelona», conegut tam-
bé com a Quart Cinturó.

Qualsevol voluntat de reprendre el projecte del Quart 
Cinturó per part del Ministerio de Fomento, per tant, 
requeriria reiniciar tots els estudis des de zero.

Nombroses veus del territori (ajuntaments, patronals, 
sindicats, partits polítics i organitzacions ecologistes) 
reclamen des de fa anys solucions eficients i viables 
per a resoldre els problemes de mobilitat dins del Va-
llès Occidental i d’interconnexió amb la resta del cin-
turó industrial metropolità de Barcelona. Aquesta, pe-
rò, hauria de ser una funció que exercís el Govern de 

la Generalitat de Catalunya, en base a les competènci-
es exclusives que li reconeix l’article 140.5 de l’Esta-
tut d’Autonomia per a ordenar, planificar i gestionar la 
xarxa viària de Catalunya i la seva connectivitat amb 
altres xarxes.

D’altra banda, des de fa més de 20 anys moltes entitats 
cíviques, socials, ecologistes, sindicals i polítiques, ai-
xí com nombrosos Ajuntaments han vingut denunci-
ant en el marc de la Campanya Contra el Quart Cintu-
ró que aquesta via forma part d’un model de territori i 
d’infraestructures caduc, que no dóna resposta als rep-
tes de mobilitat d’una societat del segle xxi i que cal-
dria prioritzar de manera rotunda el transport públic, 
la millora de la xarxa viària existent i les infraestruc-
tures ferroviàries per a resoldre la necessitat de mobi-
litat sostenible en aquest territori.

També el Pla Territorial Parcial de la Regió Metropo-
litana de Barcelona preveu que caldrà fer estudis per 
determinar les solucions per a millorar les comunica-
cions en aquest àmbit, que incorpori també les previ-
sions de transport públic, i especialmetn el ferroviari, 
entre les dues comarques del Vallès.

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 que es desprogrami definitivament el 
projecte «Cierre de la autovia orbital de Barcelona» 
en el seu tram entre Terrassa i la Roca de Vallès i tras-
passi a la Generalitat de Catalunya els recursos públics 
estatals que s’hi pensava invertir.

2. Fer les gestions oportunes davant el Ministerio de 
Fomento per a que executi les obres ja compromeses 
en els Pressupostos de l’Estat per a la finalització del 
tram entre Olesa i Viladecavalls.

3. Fer les gestions oportunes davant el Ministerio de 
Fomento per incorporar al Plan de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda les actuacions corresponents a 
l’adaptació per al trànsit de viatgers i la construcció 
dels nous trams de els 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’aprofi-
tament i millora de les vies interurbanes ja existents, i 
fer-ho amb participació de les administracions locals 
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i representants de la societat civil i entitats ecologistes 
del territori.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute relatiu al projecte d’intervenció in-
tegral al barri de Can Mas, de Ripollet
Tram. 250-00858/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 50648 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades 
i Santacreu, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, 
portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Mitjançant la Resolució PTO/44/2007, de 10 de ge-
ner, es va obrir la convocatòria per a l’any 2007 per 
a l’atorgament dels ajuts previstos en la Llei 2/2004, 
de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i vi-
les que requereixen una atenció especial, i el Decret 
369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega l’es-
mentada Llei.

En data 27 de juny de 2007, el Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques va resoldre atorgar al 
municipi de Ripollet una subvenció de 3.502.000,00 
euros.

El 19 de novembre de 2007, l’Ajuntament de Ripollet 
i el Departament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques van signar un conveni de col·laboració per al 
desenvolupament del projecte d’intervenció integral al 
barri de Can Mas del municipi de Ripollet, subvenci-
onat a l’empara de la Resolució PTO/44/2007, de 10 
de gener.

L’Ajuntament de Ripollet ha realitzat, a l’empara d’a-
quest conveni i fins a 9 de maig de 2013, una despesa 
per import de 4.561.372,53 euros, sent la quantitat sub-
vencionada per la Generalitat de Catalunya d’un 50% 
de la despesa realitzada. La quantia que la Generalitat 
devia haver abonat a l’Ajuntament de Ripollet és de 
2.280.686, 26 euros, però d’aquesta l’Ajuntament de 
Ripollet només ha rebut transferències per import de 

785.068,26 euros, sent el deute de la Generalitat amb 
l’Ajuntament de Ripollet de 1.495.618 euros.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a elaborar de forma urgent, d’acord amb l’Ajun-
tament de Ripollet, un pla per fer efectiu el pagament 
del deute pendent que té concret, en concepte del pro-
jecte d’intervenció integral al barri de Can Mas del mu-
nicipi de Ripollet, per un import de 1.495.618 euros.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat; Montserrat Capdevila Tatché, por-
taveu adjunta, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’aliments de proximitat en les compres de 
l’Administració i sobre l’elaboració d’un pla 
de contractació pública alimentària
Tram. 250-00859/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50649 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

Les diferents administracions públiques són el princi-
pal client pel que es fa a les compres alimentàries. El 
poder de modificar el mercat alimentari del que dis-
posen les diferents administracions públiques és molt 
gran tenint en compte els seus processos de compra 
pública i licitació de subministrament i/o servei rela-
cionats amb les restauracions col·lectives (escoles, uni-
versitats, hospitals, centres penitenciaris, bancs d’ali-
ments…). Si aquest volum de compra es realitzés en 
mercats de proximitat estaríem davant el catalitzador 
definitiu per crear, enfortir i estendre una xarxa de mer-
cats locals viables amb unes conseqüències importants 
a nivell econòmic, social, mediambiental i cultural.
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La compra pública alimentària és una de les millors 
eines per impulsar canvis en la realitat socioeconò-
mica i ambiental del nostre país, en els seus diferents 
nivells d’actuació. Ajuda a més, a concretar i avançar 
les declaracions i recomanacions com les que indica el 
Llibre Verd de la Compra Pública de la Unió Europea, 
sobre la modernització de la política de contractació 
pública, o el Dictamen del Comitè de les Regions de la 
Unió Europea: «Sistemes d’aliments locals», o l’infor-
me de la Comissió d’Agricultura i Desenvolupament 
Rural del Parlament Europeu sobre com evitar el de-
saprofitament d’aliments: estratègies per millorar l’efi-
ciència de la cadena alimentària en la UE, a més de 
les diverses declaracions i documents de la Direcció 
General d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la 
Comissió Europea, insten a fomentar la relació directa 
entre productors i consumidors, impulsant iniciatives 
de comercialització directa o de radi curt.

Propostes, totes elles, que fomenten entre els Estats 
membre la compra pública alimentària com una eina 
eficaç per complir amb els diversos objectius socials i 
ambientals que constitueixen el nucli central d’una so-
cietat més justa, equilibrada i sostenible.

Objectius com la creació d’ocupació, l’impuls als mer-
cats locals; la dinamització territorial i el suport al tei-
xit empresarial de petita escala que segueix sent la ba-
se nuclear de la nostra economia; recolzar també la 
diversificació i innovació com a motors fonamentals 
per a la generació de llocs de treball especialment en 
el sector primari; incentivar el desenvolupament rural 
per mantenir als territoris rurals amb la vitalitat i el 
dinamisme necessaris per aconseguir unes condicions 
de vida dignes i estables; recolzar la viabilitat de les 
explotacions familiars agràries i caminar cap a una re-
ducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle o del 
consum energètic, entre altres aspectes ambientals.

Existeixen múltiples exemples dins la UE com les 
iniciatives a França (Rhone-Alps) on se satisfà la de-
manda d’una àrea d’influència de més de 6 milions de 
persones mitjançant aliments locals i Itàlia (Emilia-
Romagna) que el seu objectiu se centra en la introduc-
ció d’aliments ecològics locals i tradicionals en els ser-
veis de menjadors escolars.

Entre els beneficis s’hi suma en aquests moments i 
més que mai, la necessitat d’impulsar i enfortir el mer-
cat intern i l’agricultura catalana a nivell nacional da-
vant el nou camí emprés per la ciutadania de Catalu-
nya respecte al seu futur i les conseqüents amenaces 
rebudes per part del Govern de l’Estat.

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 manifesta: 

1. El seu compromís de treballar per a la incorporació 
d’aliments de proximitat i de producció familiar en les 
compres públiques alimentàries de les administracions 
catalanes. I a actuar com a marc polític impulsant i ca-
talitzant les iniciatives de les diferents administracions 
competents.

El Parlament de Catalunya insta el Govern: 

1. Impulsar la contractació pública d’aliments amb cri-
teris socials i ambientals a través del desenvolupament 
d’un Pla de Contractació Pública Alimentària que ga-
rantirà que en el termini de dos anys la compra pública 
de proximitat sigui d’un 20% respecte a la compra glo-
bal anual, prioritzant aquelles dependències de la Ge-
neralitat que treballant amb els sectors més desfavorits 
com: hospitals, residències de gent gran, presons i cen-
tres d’acollida d’infants tutelats.

2. Crear estructures de govern alimentàries, o «con-
sells alimentaris», enteses com a espais de participa-
ció dels actors implicats (organitzacions de produc-
tors, de consumidors, CCPAE, AMPA, etc.). Aquestes 
estructures tindran com a funció l’assessoria, promo-
ció, formació i elaboració de plans específics per posar 
en pràctica la compra pública alimentària de proximi-
tat de manera descentralitzada.

3. Incloure clàusules de licitació en les seves polítiques 
que permetin i facilitin la compra d’aliments basats en 
una producció local i familiar integrant criteris de sos-
tenibilitat.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’increment ur-
gent del nombre d’examinadors del carnet 
de conduir

Tram. 250-00860/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50895 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.
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Exposició de motius

La Direcció General de Trànsit del Govern de l’Estat 
ha reduït la quantitat d’examinadors del carnet de con-
duir a la província de Barcelona. Aquest fet ha provo-
cat la conseqüent disminució d’exàmens i l’increment 
del temps d’espera de moltes persones que es volen 
examinar.

A Manresa només s’ha celebrat un examen durant el 
mes de desembre de 2013, i prop d’una cinquantena 
de persones han hagut d’esperar un mes per poder fer 
l’examen.

La Federació d’Autoescoles de Barcelona (FAB) ha 
demanat al cap provincial de Trànsit mesures que per-
metin millorar la situació.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a realitzar gestions da-
vant el Govern de l’Estat per tal d’incrementar de for-
ma urgent el número d’examinadors del carnet de con-
duir a Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

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

Proposta de resolució sobre el contracte del 
servei d’avions de vigilància i atac per a l’ex-
tinció d’incendis
Tram. 250-00861/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 50921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Saba-
té i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

La Generalitat de Catalunya a través d’un concurs, ad-
judica a una empresa externa els serveis d’avions de vi-
gilància i atac per a l’extinció d’incendis a Catalunya.

El contracte d’adjudicació no diferencia entre les aero-
naus i els productes que s’utilitzen, i par tant, és difícil 

controlar la quantitat i la composició d’aquests produc-
tes que utilitza l’empresa adjudicatària per la preven-
ció i extinció d’incendis i que factura a la Generalitat 
de Catalunya.

Per assegurar la quantitat i la qualitat dels productes la 
contractació s’hauria de fer en dos contractes diferen-
ciats per controlar, per una banda, els vols, i per l’altra 
el subministrament i l’ús dels productes que s’aboquen 
en les tasques d’extinció d’incendis.

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 redactar la contractació del servei d’avions 
de vigilància i atac per a l’extinció d’incendis per se-
parat en dos concursos diferenciats: per una banda, en 
la contractació i subministrament dels productes uti-
litzats per retardar o extingir els incendis, i per l’altra 
banda, les aeronaus que dispersen aquests productes.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Vallcarca, de Barcelona
Tram. 250-00862/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 50922 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Els barris del nord de Gràcia a la ciutat de Barcelona 
necessiten un IES públic. Des del Grup Parlamentari 
Socialista volem sigui una realitat quan abans millor.

L’IES Bosch i Gimpera complia una part d’aques-
ta funció, però ja no és suficient per a les necessitats 
d’aquests barris, actualment ja només ofereix classes 
de d’ESO i ja fa dos anys que no ofereix matricula de 
primer curs.

És per això que el nostre grup considera que és més 
important que mai iniciar la planificació i construcció 
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d’un nou institut, tenint en compte que actualment els 
nens i nenes de 12 anys han d’anar fora del districte 
per fer secundària i que les necessitats de places de se-
cundària aniran en augment per raons demogràfiques.

D’altra banda ja es disposa del solar pel futur insti-
tut, cedit en ús a la Generalitat i és per això proposem 
també que, mentre no es construeixi el nou institut, 
aquest es pugui a utilitzar temporalment com un es-
pai quasi escolar, un espai per a les famílies i infants 
i joves de la zona. Al voltant d’aquest solar hi ha les 
escoles de Pare Poveda, Josep M. de Sagarra, Galatea, 
Gravi i està situat en una zona on hi ha molt poc parcs 
o altres espais que puguin anar les famílies quan fina-
litzen les escoles.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Iniciar durant el primer semestre de 2014 la planifi-
cació per a la construcció de l’IES Vallcarca a la ciutat 
de Barcelona.

2. Que de forma temporal i mentre no es construeixi el 
nou institut, el solar disponible s’habiliti com a espai 
lúdic per a joves i infants del barri, tenint en compte 
les escoles de l’entorn: Galatea, Josep Maria de Sagar-
ra, Pare Poveda i Gravi.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la segona fase 
de l’ampliació de l’Escola El Cau de la Gui-
neu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00863/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 50988 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat de Catalunya acordà, el 
2 de març de 2010, la construcció de la segona fase 

de l’escola Cau de la Guineu del municipi de Corbera 
(Baix Llobregat), per a un màxim de 225 alumnes, dis-
tribuïts en 9 grups, redimensionant el centre en dues 
línies per curs, en comptes de les tres línies previstes.

Posteriorment, el Departament d’Ensenyament ha al-
legat reiteradament la impossibilitat de construir la 
segona fase del centre degut a problemes de finança-
ment.

Durant el curs 2011/2012, l’escola El Cau de la Guineu 
comptava amb 167 alumnes, distribuïts en 4 aules de 
primària i 4 d’infantil. Com a menjador s’utilitza l’úni-
ca aula que resta lliure, el centre continua sense cui-
na pròpia i el menjar es proveeix mitjançant càtering. 
S’evidencia encara més la necessitat d’un pati per als 
alumnes dels dos cursos de primària.

Tanmateix, malgrat que en el mes d’octubre de 2011 
el Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament 
informà als pares i mares d’alumnes de l’escola que 
durant l’any 2012 es construiria l’edifici de primària, 
el mes de novembre del mateix any el mateix Depar-
tament d’Ensenyament desmentia aquesta informació 
als responsables municipals, al·legant la impossibilitat 
pressupostària d’assumir l’obra, ajornant les previsi-
ons de construcció fins l’any 2013.

Durant el curs 2012/2013, amb 192 alumnes, s’ocupen 
les 9 aules disponibles de l’escola i, davant la neces-
sitat peremptòria d’espai, el Departament d’Ensenya-
ment opta per la instal·lació d’un mòdul prefabricat de 
120 metres quadrats, espai que es destina a usos poli-
valents i a menjador.

Abans de l’inici del curs s’intensifica, la queixa dels 
pares i mares d’alumnes del centre per l’amuntega-
ment d’alumnes en el pati i la diferència d’edats dels 
nois i noies que han de compartir el mateix espai de 
lleure.

Així, davant la impossibilitat de finançament expres-
sada pels Serveis Territorials d’Ensenyament d’ade-
quar un espai com a pati per als nens i nenes de primà-
ria, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en la línia 
de col·laboració institucional que ha mantingut sempre 
amb el Govern de la Generalitat i amb el Departament 
d’Ensenyament, assumeix la construcció i condiciona-
ment d’un nou pati de primària, destinant-hi una dota-
ció econòmica de 40.000 €. El pati queda llest abans 
de l’inici de curs.

Tanmateix, la Resolució 147/X del Parlament de Ca-
talunya, aprovada per unanimitat el passat 16 de maig 
2013 a la Comissió d’Ensenyament, constatava i consi-
derava molt prioritària la construcció de la segona fase 
de l’escola i instava el Govern de la Generalitat a acor-
dar el calendari d’execució de la segona fase de l’am-
pliació de la mateixa, amb l’Ajuntament i la comunitat 
educativa, per a garantir la total i òptima posada en 
marxa de l’escola durant el curs 2014-2015.
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El projecte de llei pressupostos de la Generalitat per 
a l’any 2014 no contempla cap partida pressupostària 
per a executar la segona fase de la construcció de l’es-
cola, amb la justificació que es projecta una davallada 
demogràfica al municipi de Corbera de Llobregat.

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

Proposta de resolució

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

1. Donar compliment de forma immediata al man-
dat parlamentari, expressat per la Resolució 147/x del 
Parlament de Catalunya, del 16 de maig de 2013, que 
constata la necessitat i considera prioritària de la cons-
trucció de la segona fase de l’ampliació de l’Escola 
Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat, i de la po-
sada en marxa de tota l’escola, atès que es tracta d’una 
obra planificada per la Generalitat de Catalunya.

2. Acordar, amb l’Ajuntament i la comunitat educati-
va, el calendari d’execució de la segona fase de l’am-
pliació de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de 
Llobregat, per a garantir la total i òptima posada en 
marxa de l’escola durant el curs 2014-2015.

3. Habilitar una partida pressupostària amb dota-
ció suficient per tal d’executar les obres de la segona 
fase de l’Escola Cau de la Guineu de Corbera (Baix 
Llobregat), dins les disponibilitats pressupostàries de 
l’any 2014.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Proposta de resolució contra l’Avantprojecte 
de llei de protecció dels drets del concebut 
i de la dona embarassada i en defensa dels 
drets sexuals i reproductius i la interrupció 
voluntària de l’embaràs
Tram. 250-00864/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51321 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 

següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

L’Avantprojecte de Llei de protecció dels drets del 
concebut i de la dona embarassada aprovada el diven-
dres 20 de desembre del 2013 pel Consell de Minis-
tres, suposa un retrocés inacceptable dels drets de les 
dones a decidir sobre el propi cos i una agressió direc-
ta als drets i llibertats de les dones.

La limitació de l’avortament a dos supòsits, el de risc 
greu de la vida o la salut física o psíquica de la dona i 
el d’embaràs conseqüència d’un delicte de violació, si-
tua el marc legal de l’Estat espanyol lluny dels tractats 
internacionals que Espanya ha ratificat, i lluny de les 
resolucions europees i les recomanacions de la Orga-
nització Mundial de la Salut en matèria de drets se-
xuals i reproductius, relegant els drets de les dones a 
la cua d’Europa al nivell de països que no subscriuen 
els tractats internacionals i vulneren els drets humans.

El dret de es dones a decidir si tenir o no tenir fills i 
filles, quan i com tenir-los s’emmarca dins dels Drets 
Sexuals i Drets Reproductius, com també ho fan el 
dret a l’educació sexual i l’accés a la contracepció, 
entre d’altres. Aquests drets van ser reconeguts com 
a Drets Sexuals i Drets Reproductius, i inclosos als 
Drets Humans, a través d’una llarga evolució en els 
discursos de les cimeres internacionals com van ser la 
CEDAW 1979, marc contra la discriminació dels drets 
de les dones, a la Conferència Internacional sobre Po-
blació i Desenvolupament del Caire l’any 1994 i a la 
IV Conferència Mundial sobre les Dones de Beijing 
el 1995. El Govern de l’Estat Espanyol ha signat, des 
de llavors fins ara, tots els acords internacionals que 
així ho estableixen i que l’obliguen a garantir aquets 
drets, amb igualtat, seguretat i confidencialitat, a totes 
les dones de l’Estat.

Des d’aquesta perspectiva, també cal tenir en comp-
te la Resolució 1607(2008) del Consell d’Europa que 
reconeix l’avortament com un dret, remarcant que la 
llibertat de les dones a decidir sobre el propi cos ha de 
ser respectada i que, els Governs dels Estats Membres, 
han de garantir que la interrupció de l’embaràs sigui 
una pràctica accessible i segura. Inclou també la ne-
cessitat d’establir l’educació sexual com a obligatòria i 
facilitar l’accés als mètodes contraceptius.

Quant a Catalunya, l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya (2006) estableix, en el seu article 41, que els po-
ders públics, en l’àmbit de llurs competències, i en els 
supòsits que estableix la llei, han de vetllar perquè la 
lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els 
casos que en puguin afectar la dignitat, la integritat i el 
benestar físic i mental, en particular pel que fa al propi 
cos i a la seva salut reproductiva i sexual.

La base ideològica de la contrareforma aprovada pel 
govern de l’Estat, en canvi, concep a les dones com 
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a subjectes sense drets que cal tutelar i on la seva vo-
luntat queda relegada per una suposada defensa dels 
drets «del concebut». Aquest fonamentalisme misogin 
ens retorna als temps on l’avortament era privilegi de 
les classes altes fomentant, així, la discriminació per 
raons econòmiques que tornarà a abocar les dones a 
avortaments clandestins augmentant el risc sobre la vi-
da i la seva salut.

D’altra banda, les lleis com l’aprovada pel PP s’han de-
mostrat inútils per a reduir els embarassos no desitjats. 
Les dades demostren que la taxa d’avortaments és me-
nor en aquells països on les lleis són basades en garan-
tir els dret de les dones a decidir. És, per tant, una llei 
que no afronta les solucions efectives per a reduir el 
nombre d’avortaments, sinó que és fruit de la hipocre-
sia i la doble moral amb la qual s’imposa el masclisme 
institucional que promou la dreta reaccionaria al dictat 
de la Conferència Episcopal.

La promoció de la salut i de l’educació sexual són les 
mesures que les institucions públiques han de priorit-
zar i reforçar per garantir els drets sexuals i reproduc-
tius. La interrupció voluntària de l’embaràs i els mèto-
des anticonceptius han de ser drets garantits des de les 
xarxes públiques de salut.

Per tot l’exposat, i davant l’atemptat contra els drets so-
cials i civils de les dones que comporta l’Avantprojec-
te de Llei de protecció dels drets del concebut i de la 
dona embarassada aprovat pel Consell de Ministres, el 
grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa presenta la següent: 

Proposta de resolució

Contra l’avantprojecte de llei de protecció dels drets 
del concebut i de la dona embarassada i en defensa 
dels drets sexuals i reproductius i la interrupció volun-
tària de l’embaràs

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Fer les gestions oportunes davant del Govern de 
l’Estat per a que retiri de manera immediata l’Avant-
projecte de Llei contra les dones, anomenat de protec-
ció dels drets del concebut i de la dona embarassada.

2) Desobeir la contrareforma de l’avortament, si s’aca-
ba aprovant per part del Congrés dels Diputats, i a ofe-
rir suport jurídic a la societat civil i als i les professio-
nals mèdics que la desobeeixin.

3) Estudiar totes les fórmules possibles per a garantir 
que a Catalunya es continuarà garantint el dret a deci-
dir de les dones sobre el seu propi cos.

4) Fer efectius els compromisos aprovats en el Ple del 
debat de política general de setembre de 2013, en la re-
solució referent als drets i la salut sexual i reproducti-
va, i que es concreten en els següents acords: 

a) Desplegar en la seva totalitat, i amb la màxima efi-
ciència i efectivitat real, la Llei actual (Llei Orgànica 

2/2010 de Salut sexual i reproductiva i d’interrupció 
voluntària de l’embaràs) garantint l’aplicació del text 
legislatiu tant en matèria d’educació sexual, com d’an-
ticoncepció i interrupció voluntària de l’embaràs. Do-
tar dels recursos necessaris a la xarxa pública de salut 
per garantir l’equitat en l’accés i l’exercici dels drets 
sexuals i reproductius

b) Blindar les garanties que la Llei actual estableix per 
protegir el dret, la seguretat i confidencialitat de les 
dones i professionals que efectuen una interrupció vo-
luntària de l’embaràs limitant qualsevol intent de re-
trocés del Govern de l’Estat en aquesta matèria.

El Parlament de Catalunya es compromet a, en com-
pliment dels compromisos aprovats durant el Ple del 
debat de política general de setembre de 2013, iniciar 
en els propers 3 mesos l’elaboració d’una llei catalana 
de Drets i Salut Sexual i Reproductiva.

Palau del Parlament, 23 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre les subvenci-
ons de l’Institut Català de les Dones del 2013

Tram. 250-00865/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

Entre els objectius i competències de l’Institut Català 
de les Dones hi ha els de fomentar la prestació de ser-
veis específics a favor de la dona i també la promoció 
de l’associacionisme de les dones per a la defensa dels 
seus interessos.

Una de les eines principals per al compliment d’aques-
tes competències són les subvencions que l’ICD con-
cedeix anualment a entitats privades sense finalitat de 
lucre per a la realització de projectes per promoure la 
igualtat efectiva de dones i homes
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L’any 2013 la convocatòria pública d’aquestes subven-
cions no va ser aprovada per la presidenta de l’ICD fins 
el 26 de setembre (publicada oficialment el 3 d’octubre 
de 2013). La resolució d’aquestes subvencions no es va 
produir fins el 29 de novembre, i no s’ha donat cap 
explicació pública, ni tampoc a les entitats que s’han 
presentat a aquesta convocatòria (ni a les que s’ha con-
cedit subvenció ni a les que no n’han obtingut) sobre 
quins han estat els criteris aplicats per a resoldre-la, i 
especialment sobre quines són les àrees d’actuació de 
l’ICD per a l’exercici 2013 que s’han pres com a refe-
rència per a puntuar el punt e)dels criteris de valoració 
de les bases de subvencions.

D’altra banda, tot i ampliar el termini de presentació 
de la justificació d’aquestes subvencions, les entitats 
només van tenir 4 dies hàbils, des de la notificació que 
se’ls ha concedit la subvenció, per a poder justificar-la 

Al retard de la convocatòria, al retard de la resolució 
i al justíssim termini per a justificar les subvencions, 
s’hi suma el problema que genera a les entitats de do-
nes el deute acumulat de convenis i subvencions d’anys 
anteriors no pagats per part de l’ICD o d’altres orga-
nismes i departaments de la Generalitat de Catalunya.

Tot plegat està posant en risc la supervivència dels 
projectes i de les pròpies entitats de dones, cosa que 
entra en contradicció amb els objectius i competències 
de l’ICD.

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) Donar explicacions, a través de l’Institut Català de 
les Dones, a aquesta comissió parlamentària i també a 
les entitats que han concorregut a la convocatòria de 
subvencions de l’any 2013 sobre els criteris emprats 
per a resoldre l’esmentada convocatòria.

2) Aprovar durant el primer semestre de 2014 les ba-
ses i la convocatòria pública de subvencions de l’ICD 
per a l’any 2014 per a entitats privades sense finalitat 
de lucre

3) Pagar, abans de 3 mesos, els deutes de convenis i 
subvencions d’exercicis passats.

Palau del Parlament, 23 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de l’article 2 de la Llei orgàni-
ca 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general
Tram. 270-00008/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 47300; 50932 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 47300)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta 
la següent esmena a la totalitat a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 2 de la Llei orgà-
nica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general 
(tram. 270-00008/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 50932)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenta la següent esme-
na a la totalitat a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de l’article 2 de la Llei orgànica 5/1985, 
del 19 de juny, del règim electoral general (tram. 270-
00008/10).

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

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4. INFORMACIÓ

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
37/X, sobre l’elaboració d’una avaluació am-
biental del conjunt d’instal·lacions de gene-
ració d’energia, d’assecatge de purins, de 
línies d’evacuació i de centrals de transfor-
mació d’energia elèctrica existents o en trà-
mit en un radi de 20 quilòmetres dels nuclis 
urbans de les Borges Blanques i de Juneda
Tram. 290-00015/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50761 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00015/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 37/X, 
sobre l’elaboració d’una avaluació ambiental del con-
junt d’instal·lacions de generació d’energia, d’assecatge 
de purins, de línies d’evacuació i de centrals de trans-
formació d’energia elèctrica existents o en tràmit en 
un radi de 20 quilòmetres dels nuclis urbans de les 
Borges Blanques i de Juneda.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 37/X, sobre l’elabo-
ració d’una avaluació ambiental del conjunt d’instal-
lacions de generació d’energia, d’assecatge de purins, 
de línies d’evacuació i de centrals de transformació 
d’energia elèctrica existents o en tràmit en un radi de 
20 quilòmetres dels nuclis urbans de les Borges Blan-
ques i de Juneda (núm. tram. 290-00015/10), us infor-
mo del següent:

Es considera que des del Departament ja s’està elabo-
rant una avaluació ambiental del conjunt de les dife-
rents activitats:

– Avaluació prèvia a través de cada una de les trami-
tacions de les autoritzacions i/o llicències ambiental 
atorgades a les diferents activitats existents i previstes, 
d’acord amb la Llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats.

– Una avaluació de la qualitat de l’aire de la zona, con-
junta i integrada, a través de les diferents campanyes 
de la unitat mòbil instal·lada en els municipis del Poal, 
Palau d’Anglesola i les Borges Blanques, i a través de 
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les estacions fixes integrades a la Xarxa de Vigilància 
i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a la zona 
14 de les Terres de Ponent, que se situen a Juneda (O3, 
NO2 i PM10) i Lleida (NO2, O3, PM10, CO, SO2, 
PM10, PM2.5, metalls pesants, benzè i B(a)p), i l’esta-
ció situada als Torms (SO2, NO2, O3, PM10, PM2.5 i 
metalls pesants) estació titularitat de l’Agència Estatal 
de Meteorologia.

– L’estudi de la modelització de la dispersió atmosfèri-
ca i avaluació del potencial impacte de les noves instal-
lacions (no existents actualment) sobre la qualitat de 
l’aire de la zona on se situen les activitats esmentades 
realitzat per la Facultat de Física de la Universitat de 
Barcelona.

Amb relació a la instal·lació d’estacions de control de 
la qualitat d’aire en la zona, cal indicar que a dia d’avui 
s’han realitzat tres campanyes de vigilància de qualitat 
d’aire de la zona del Pla d’Urgell i les Garrigues amb 
la col·locació de les unitats mòbils als municipis del 
Poal, el Palau d’Anglesola i les Borges Blanques.

Aquestes avaluacions completen els punts de mesura-
ment fixes integrats a la Xarxa de Vigilància i Previsió 
de la Contaminació Atmosfèrica.

Durant el mes de maig de 2013 es va traslladar l’esta-
ció de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Conta-
minació Atmosfèrica ubicada al terme municipal de 
Juneda a una altra ubicació (c/ Pla del Molí) dins del 
mateix municipi. Aquesta ubicació, que compleix els 
requeriments que estableix la normativa sobre gestió i 
avaluació de la qualitat de l’aire ambient, va ser acor-
dada amb els municipis de Juneda i les Borges Blan-
ques. Pel que fa als paràmetres avaluats, s’ha ampli-
at l’equipament de l’estació. Així doncs, a banda de 
l’analitzador d’ozó, en data de 12 de juliol de 2013 es 
va instal·lar un analitzador d’òxids de nitrogen (NOx) 
per realitzar l’avaluació de la qualitat de l’aire per al 
diòxid de nitrogen (NO2) i en data 1 d’agost de 2013 es 
va instal·lar un captador d’alt volum per a la determi-
nació de partícules en suspensió PM10.

Finalment, les tramitacions de les autoritzacions i lli-
cències ambientals de les diferents activitats de la zo-
na, de conformitat a la Llei 20/2009, de 4 de desem-
bre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
s’han sotmès en tot moment al tràmit d’informació pú-
blica i audiència veïnal en el moment de la seva avalu-
ació ambiental individual.

Anualment aquest Departament avalua conjuntament 
les diferents zones de qualitat de l’aire i publica les 
dades obtingudes en el control de la qualitat de l’aire 
per les unitats fixes. Les dades sobre els drets i comerç 
d’emissions de CO2 també es publiquen anualment.

Altrament, l’accés a la informació ambiental està re-
gulat per la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual 
es regulen els drets d’accés a la informació, de partici-
pació pública i d’accés a la justícia en matèria de me-

di ambient. La ciutadania té el dret de rebre informa-
ció ambiental per qualsevol canal sol·licitat, o bé la pot 
consultar a través de la pàgina web, amb l’objectiu de 
poder gaudir d’un medi ambient saludable i complir el 
deure de respectar-lo i protegir-lo.

Els resultats de les campanyes de mesurament de la 
contaminació atmosfèrica amb les unitats mòbils 
s’han comunicat als ajuntament afectats, i les dades de 
qualitat de l’aire de les estacions de la Xarxa de Vigi-
lància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica es 
difonen mitjançant la web del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat.

L’informe de la Universitat de Barcelona sobre l’estudi 
d’avaluació ambiental a la zona pel que fa al vector at-
mosfèric, es troba també disponible al web del Depar-
tament de Territori Sostenibilitat.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 45/X, 
sobre els torns de servei i les armilles antiba-
les dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00028/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51671 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00028/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 45/X, 
sobre els torns de servei i les armilles antibales dels 
agents dels Mossos d’Esquadra.

Comissió Competent: Comissió d’Interior

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 45/X, sobre els torns 
de servei i les armilles antibales dels agents dels Mos-
sos d’Esquadra (número de tramitació 290-00028/10), 
us informo del següent:

Quant a l’apartat a), que insta el Govern a establir pro-
gressivament, al llarg del 2013, un sistema de distri-
bució de torns de servei dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra, amb l’objectiu d’evitar els canvis sobtats 
i les contínues modificacions que es produeixen en els 
torns de serveis:

El Departament d’Interior ha proposat als sindicats del 
Cos de Mossos d’Esquadra un quadrant unificat per a 
tot el territori que minimitza les hores no planificades 
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de servei per evitar, d’aquesta manera, els canvis sob-
tats o imprevistos.

Amb aquesta proposta, els agents coneixerien amb su-
ficient antelació la planificació anual i podrien concili-
ar millor la vida laboral, personal i familiar.

Pel que fa a l’apartat b), que insta a facilitar armilles 
antibales lleugeres als agents que en necessitin per raó 
de servei. L’adquisició de les armilles i el lliurament 
als agents s’ha de fer abans del final de 2013:

El Departament d’Interior adquirirà 13.500 armilles 
interiors, amb una aportació econòmica de 6.534.000 
euros, mitjançant un procediment obert en tres anys.

Es preveu estar en disposició de distribuir la prime-
ra remesa de 3.500 armilles en el darrer trimestre de 
l’any 2014, la segona, de 5.500, en el primer trimestre 
de l’any 2015 i la tercera, de 4.500, en el primer tri-
mestre de l’any 2016.

L’armilla subministrada cobrirà la protecció antibales, 
antiganivet i antipunxó i respondrà a uns requeriments 
de protecció d’alta exigència, assimilables als deter-
minats en processos similars per cossos policials del 
nostre entorn.

Barcelona, 23 de desembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 
101/X, sobre la continuïtat del projecte Pro-
moció escolar del poble gitano
Tram. 290-00081/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51692 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00081/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 101/X, 
sobre la continuïtat del projecte Promoció escolar del 
poble gitano.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 101/X, (núm. tram. 
290-00081/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament aposta per la continu-
ïtat del projecte de Promoció Escolar del Poble Gitano 
per tal d’aconseguir l’escolarització plena de l’alum-
nat gitano a Catalunya, i contribuir al seu èxit escolar, 
que permetrà la seva promoció sociolaboral, i potenci-
arà la visibilització i el coneixement dels valors de la 

cultura gitana, tant en el currículum escolar com en la 
pròpia convivència escolar dels centres educatius.

Per desenvolupar el projecte de Promoció Escolar del 
Poble Gitano, el curs 2013-2014, el Departament d’En-
senyament ha contractat 6 promotors/es en les pobla-
cions de Girona, Figueres, el Prat de Llobregat, Ba-
dalona, Barcelona i Lleida. El cost de la contractació 
d’aquests promotors/es està assumit pel Departament 
d’Ensenyament i per les administracions locals corres-
ponents.

També us informo que la voluntat del Departament 
d’Ensenyament és mantenir aquest projecte en les ac-
tuacions del nou Pla Integral del Poble Gitano que s’ha 
d’iniciar l’any 2014.

Barcelona, 30 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
103/X, sobre la implantació de la jornada in-
tensiva als instituts d’educació secundària el 
curs 2012-2013
Tram. 290-00083/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51693 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00083/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 103/X, 
sobre la implantació de la jornada intensiva als insti-
tuts d’educació secundària el curs 2012-2013.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 103/X, sobre la 
implantació de la jornada intensiva als instituts d’edu-
cació secundària el curs 2012-2013 (núm. tram. 290-
00083/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament, durant el curs 2012-
2013, va iniciar l’elaboració d’un estudi per analit-
zar l’impacte social i pedagògic d’aquesta organitza-
ció horària. Aquest estudi que s’està elaborant s’ha de 
completar amb dades de més d’un curs escolar.

Els objectius generals de la jornada contínua que són 
la millora dels resultats acadèmics, la millora de la 
convivència i la reducció de l’absentisme, seran avalu-
ats per part de la Inspecció d’Educació.

Les estratègies que els centres han aplicat arran de la 
implementació de la jornada contínua i els recursos 
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organitzatius utilitzats també són objecte d’anàlisi en 
l’actualitat.

El Departament d’Ensenyament ha creat un grup de 
treball integrat per un director o directora d’un ins-
titut que està implementant la jornada contínua per 
cadascun dels Serveis Territorials d’Ensenyament, la 
subdirectora general de Suport als Centres Públics, la 
subdirectora general d’Ordenació Curricular, un ins-
pector d’Educació, i personal tècnic de la Direcció 
General de Centres Públics i de la Direcció General 
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Els objectius proposats per aquest grup de treball són 
identificar i analitzar les mesures implementades en 
els àmbits de l’organització pedagògica, de l’organit-
zació i gestió dels centres, i de l’organització familiar 
i de l’entorn.

Un cop hagi finalitzat el curs 2013-2014 el Departa-
ment d’Ensenyament avaluarà la continuïtat de l’orga-
nització horària per cadascun dels centres.

Barcelona, 30 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
175/X, sobre l’impuls d’un pla de reconver-
sió gradual de l’empresa Ercros
Tram. 290-00140/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50872 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. resolució: 290-00140/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 175/X, 
sobre l’impuls d’un pla de reconversió gradual de l’em-
presa Ercros.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 175/X, sobre l’im-
puls d’un pla de reconversió gradual de l’empresa Er-
cros (núm. tram. 290-00140/10), us informo del se-
güent:

A través de la Direcció General d’Indústria (DGI) i 
ACCIÓ, el Govern està treballant de forma conjunta 
amb l’Ajuntament de Flix i amb la direcció de l’em-
presa ERCROS per tal de trobar una alternativa indus-
trial, viable a mig i llarg termini, que permeti mini-
mitzar els efectes sobre l’ocupació, tant la directa com 
l’afectació a empreses de la cadena de valor. A hores 
d’ara es contempla que el manteniment de l’activitat 

productiva pugui ser tant a través de la continuïtat de 
la mateixa empresa o d’implantacions d’activitats al-
ternatives per part de tercers al polígon de Flix, aprofi-
tant les condicions òptimes pel que fa accés a la xarxa 
de ferrocarril i el subministrament d’aigua.

El primer contacte amb l’empresa es va mantenir el 
mes de novembre de 2012. a través de Invest in Cata-
lonia. El director de la planta de Flix va avançar que 
a Flix no es faria la inversió en el canvi de tecnologia 
de cel·la de mercuri a membranes i que per tant, això 
implicaria un dràstic redimensionament a la baixa de 
la planta.

El 29 de maig el secretari d’Empresa i Competitivitat i 
el subdirector general de Política Industrial es reunei-
xen a Flix amb l’Alcalde de Flix per valorar la situa-
ció, després de l’anunci per part de l’empresa de pre-
sentació de l’ERO.

El 23 de juliol es va mantenir un primera reunió de tre-
ball entre representants de la DGI i la direcció de l’em-
presa, a la planta d’Ercros a Vila-seca, per concretar les 
condicions tècniques i econòmiques per a la implanta-
ció de noves activitats al polígon i analitzar la viabilitat 
de les activitats de l’empresa

Després d’aquesta reunió inicial se n’han mantingut 
dues més en les que s’ha anat avançant en els temes 
esmentats en el paràgraf anterior. La primera, a Flix 
el dia 15 d’octubre, també va comptar amb l’assistèn-
cia de l’Alcalde de la població i de representants de 
tots els partits representats a l’Ajuntament. La segona 
a Barcelona el dia 20 de novembre.

Per altra banda, el Govern està a l’espera que la Uni-
versitat Rovira i Virgili ultimi el Pla estratègic empre-
sarial i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre per tal 
de valorar i implementar les mesures que es puguin 
plantejar.

Barcelona, 17 de desembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Control del compliment de la Resolució 176/X, 
sobre la redacció d’un pla d’estudi del present 
i el futur laborals de Flix i la Ribera d’Ebre
Tram. 290-00141/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50873 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. resolució: 290-00141/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 176/X, 
sobre la redacció d’un pla d’estudi del present i el futur 
laborals de Flix i la Ribera d’Ebre.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 176/X, sobre la re-
dacció d’un pla d’estudi del present i el futur laborals 
de Flix i la Ribera d’Ebre (núm. tram. 290-00141/10), 
us informo del següent: 

El Govern ha donat el suport a la Universitat Rovira i 
Virgili, encarregada d’ultimar el Pla estratègic empre-
sarial i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre. Una 
vegada el Pla estigui acabat, es valoraran i s’imple-
mentaran les mesures plantejades.

Barcelona, 17 de desembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació 

Control del compliment de la Resolució 184/X, 
per la qual s’aprova el Compte general de la 
Generalitat corresponent al 2010
Tram. 290-00148/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50987 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Núm. resolució: 290-00148/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució Con-
trol de compliment de la Resolució 184/X, per la qual 
s’aprova el Compte general de la Generalitat correspo-
nent al 2010.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 184/X, per la qual 
s’aprova el Compte general de la Generalitat correspo-

nent al 2010 (núm. tram. 290-00148/10), us envio, ad-
junt, l’informe elaborat per la Intervenció General, en 
què s’informa detalladament del compliment relatiu a 
cadascun dels punts de la Resolució.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 234/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
33/2012, sobre la Fundació Privada Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 
2009
Tram. 290-00197/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 50978 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00197/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 234/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 33/2012, 
sobre la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, corresponent al 2009.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 234/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 33/2012, sobre la 
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, corresponent al 2009 (núm. tram. 290-00197/10), 
us informo del següent:

El Govern de la Generalitat, per tal de garantir la con-
tinuïtat institucional i el control de la governança de 
l’hospital va nomenar patrons de la Fundació, en re-
presentació de la Generalitat, tres professionals dels 
departaments d’Economia i Coneixement, de Justícia 
i de Salut amb l’objecte d’impulsar l’aplicació de les 
mesures necessàries per a la recuperació de l’equili-
bri econòmic de la institució. Paral·lelament, el Govern 
de la Generalitat ha fet un seguiment de l’aplicació 
del Pla de Viabilitat Econòmica mitjançant la creació 
d’una comissió específica a l’efecte, amb representants 
dels departaments d’Economia i Coneixement i de Sa-
lut, que ha realitzat aquesta tasca concreta.

D’altra banda, tant la Intervenció General de la Gene-
ralitat com la Sindicatura de Comptes estan realitzant 
els treballs d’auditoria que els corresponen i el Protec-
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torat de Fundacions ha establert un seguiment proper 
de l’evolució de la gestió del centre.

La fundació es troba sota la fiscalització del Protec-
torat de Fundacions i en aquest sentit el patronat ha 
mantingut reunions periòdiques amb el seu Director 
General i ha donat resposta als requeriments i sugge-
riments que se li han efectuat. Per garantir i millorar 
la transparència de la gestió, el patronat, d’acord amb 
una resolució del protectorat de 25 d’octubre de 2013, 
ha impulsat la redacció d’un Codi de bon govern i bo-
nes practiques de gestió.

L’equip de direcció de l’hospital està format per acredi-
tats professionals, sense que n’hi hagi cap de designa-
ció política. Pel que fa a la participació dels facultatius 
mèdics, s’ha redactat un nou reglament conjuntament 
amb la Direcció i el Cos Facultatiu, que resta pendent 
de l’aprovació per part de l’Assemblea del Cos Faculta-
tiu i de la posterior ratificació pel Patronat.

A més, la Direcció està configurant, amb la participa-
ció de la Comissió Assessora formada per facultatius 
mèdics elegits pel Cos Facultatiu, un nou Pla Estratè-
gic de l’Hospital i també s’ha actualitzat el Programa 
de Qualitat Assistencial amb la seva participació ma-
joritària.

Finalment dir que la Sindicatura de Comptes ha iniciat 
els treballs de fiscalització del valor comptable de les 
finques externes propietat de la Fundació Privada Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau.

Barcelona, 18 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 236/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
39/2012, sobre la Fundació Privada de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, corresponent al 2009
Tram. 290-00199/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 50979 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00199/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 236/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 39/2012, 
sobre la Fundació Privada de Gestió Sanitària de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent 
al 2009.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 236/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 39/2012, sobre la 
Fundació Privada de Gestió Sanitària de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2009 (núm. 
tram. 290-00199/10), us informo del següent:

En relació a les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes que recull l’informe de fiscalització 39/2012 
corresponent a l’exercici 2009, s’han pres en conside-
ració totes les recomanacions que fa la Sindicatura i 
per a cada una d’elles s’ha avaluat la capacitat de re-
solució i la seva resolució en el temps. Actualment la 
Sindicatura de Comptes ja ha iniciat les tasques de fis-
calització per l’exercici 2010-2012 i podrà valorar ob-
jectivament la implementació de les seves recomana-
cions.

El Govern de la Generalitat, per tal de garantir la con-
tinuïtat institucional i el control de la governança de 
l’hospital va nomenar patrons de la Fundació, en re-
presentació de la Generalitat, tres professionals dels 
departaments d’Economia i Coneixement, de Justícia 
i de Salut amb l’objecte d’impulsar l’aplicació de les 
mesures necessàries per a la recuperació de l’equili-
bri econòmic de la institució. Paral·lelament, el Govern 
de la Generalitat ha fet un seguiment de l’aplicació 
del Pla de Viabilitat Econòmica mitjançant la creació 
d’una comissió específica a l’efecte, amb representants 
dels departaments d’Economia i Coneixement i de Sa-
lut, que ha realitzat aquesta tasca concreta.

D’altra banda, tant la Intervenció General de la Gene-
ralitat com la Sindicatura de Comptes estan realitzant 
els treballs d’auditoria que els corresponen i el Protec-
torat de Fundacions ha establert un seguiment proper 
de l’evolució de la gestió del centre.

La fundació es troba sota la fiscalització del Protec-
torat de Fundacions i en aquest sentit el patronat ha 
mantingut reunions periòdiques amb el seu Director 
General i ha donat resposta als requeriments i sugge-
riments que se li han efectuat. Per garantir i millorar 
la transparència de la gestió, el patronat, d’acord amb 
una resolució del protectorat de 25 d’octubre de 2013, 
ha impulsat la redacció d’un Codi de bon govern i bo-
nes practiques de gestió.

L’equip de direcció de l’hospital està format per acredi-
tats professionals, sense que n’hi hagi cap de designa-
ció política. Pel que fa a la participació dels facultatius 
mèdics, s’ha redactat un nou reglament conjuntament 
amb la Direcció i el Cos Facultatiu, que resta pendent 
de l’aprovació per part de l’Assemblea del Cos Faculta-
tiu i de la posterior ratificació pel Patronat.

A més, la Direcció està configurant, amb la participa-
ció de la Comissió Assessora formada per facultatius 
mèdics elegits pel Cos Facultatiu, un nou Pla Estratè-
gic de l’Hospital i també s’ha actualitzat el Programa 
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de Qualitat Assistencial amb la seva participació ma-
joritària.

Finalment dir que la Sindicatura de Comptes ha iniciat 
els treballs de fiscalització del valor comptable de les 
finques externes propietat de la Fundació Privada Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau.

Barcelona, 18 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 260/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
2/2013, sobre l’Institut Català de Finances, 
corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 290-00222/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50891 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Núm. resolució: 290-00222/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 260/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 2/2013, 
sobre l’Institut Català de Finances, corresponent al 
2009 i al 2010.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 260/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 2/2013, sobre l’Ins-
titut Català de Finances, corresponent al 2009 i al 
2010 (núm. tram. 290-00222/10), us informo del se-
güent:

Pel que fa a les implicacions de la forma jurídica de 
l’Institut Català de Finances (ICF), aquest organisme 
està treballant per adequar internament l’estructura, 
els procediments, l’operativa i els sistemes per operar 
com a entitat de crèdit, d’acord amb als estàndars de 
l’EBA (European Banking Authority) en el marc de la 
futura Unió Bancària Europea. En paral·lel, s’estan ex-
plorant les possibles vies per a l’obtenció de la qualifi-
cació com a entitat de crèdit.

Quant als Préstecs atorgats per la Generalitat, l’ICF es 
regeix per la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya la 
qual estableix en la Norma 9a que els elements rela-
cionats amb els comptes anuals són els actius, passius 
i patrimoni net. En els préstecs atorgats per la Gene-
ralitat, l’Institut actua, només, a com a gestor d’un en-
càrrec de la Generalitat de Catalunya. Tot i això, s’ha 
seguit la recomanació de la Sindicatura i a hores d’ara, 

actius i passius vinculats a préstecs atorgats per la Ge-
neralitat de Catalunya es registren de forma separada 
en els balanços de l’entitat.

Finalment, en relació amb el nivell de concentració del 
risc de crèdit, la majoria de riscos que donen lloc a 
aquesta concentració ja es trobaven provisionats d’una 
manera important (alguns inclús al 100%) en la data 
de redacció de l’informe. És a dir, l’impacte d’aquests 
riscos en els requeriments mínims de fons propis ja es-
taven descomptats en haver-se registrat el seu deterio-
rament en el resultat de l’Exercici. Així i tot, en aquell 
moment, el Coeficient de Solvència de l’Institut, que 
recull els principals elements de càlcul dels requeri-
ments mínims de capital, era molt superior al mínim 
exigit per la normativa bancària.

En tot cas, la política actual de l’ICF passa per foca-
litzar esforços en el finançament de pimes i autònoms. 
Així, el percentatge de grans riscos sobre el total de 
risc potencial s’ha reduït del 34% a desembre del 2010 
al 19% a setembre del 2013, mentre que el nombre de 
clients en cartera ha passat de 9.795 a 16.825.

Barcelona, 17 de desembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 261/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
3/2013, sobre el Consorci d’Educació de Bar-
celona, corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 290-00223/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50795 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00223/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 261/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 3/2013, 
sobre el Consorci d’Educació de Barcelona, correspo-
nent al 2010 i al 2011.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 261/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 3/2013, sobre el 
Consorci d’Educació de Barcelona, corresponent al 
2010 i al 2011 (núm. tram. 290-00223/10), us informo 
del següent:

El Consorci d’Educació de Barcelona segueix les re-
comanacions de la Sindicatura de Comptes recollides 
a l’informe de fiscalització 3/2013.
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El Consorci d’Educació ha iniciat conjuntament amb 
el Departament d’Ensenyament, la gestió del procedi-
ment per al lliurament i adscripció al patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya dels encàrrecs i inversions en 
equipaments educatius.

Barcelona, 20 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 265/X, 
sobre la recepció dels canals de la televisió 
digital terrestre a Paüls, Alfara de Carles, Ca-
seres i la Galera
Tram. 290-00227/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50874 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. resolució: 290-00227/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 265/X, 
sobre la recepció dels canals de la televisió digital ter-
restre a Paüls, Alfara de Carles, Caseres i la Galera.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 265/X, sobre la re-
cepció dels canals de la televisió digital terrestre a Pa-
üls, Alfara de Carles, Caseres i la Galera (núm. tram. 
290-00227/10), us informo del següent:

El Govern conscient de les mancances de cobertura 
d’algunes poblacions, va impulsar el projecte Catalu-
nya Connecta, amb l’objectiu d’assolir que el conjunt 
de nuclis de població de més de 50 habitants disposes-
sin de cobertura de televisió digital terrestre (TDT), es 
van substituir els 318 centres emissors de televisió en 
analògic i es van desplegar 210 nous centres emissors 
de TDT. Tot i això, és conscient de les dificultats tècni-
ques i geogràfiques de fer arribar el senyal de TDT en 
perfectes condicions al 100% del territori.

La Generalitat de Catalunya ha donat per finalitzat el 
projecte Catalunya Connecta i, no disposa de previsió 
de dotació pressupostària per l’escomesa d’inversions 
d’aquest tipus.

Addicionalment, cal tenir en compte que la Decisió de 
la Comissió europea relativa a l’ajut estatal pel desple-
gament de la televisió digital terrestre en zones remotes 
i menys urbanitzades, obliga a l’Estat Espanyol a re-
cuperar tots els diners pagats per l’extensió de la TDT 
en les zones esmentades. I Catalunya es veu afecta per 
aquesta Decisió de la Comissió en una part del servei 

de l’extensió rural i del TDT Rural. Una altra conse-
qüència d’aquesta decisió és que obliga a aturar totes 
les ajudes que en l’actualitat s’estan pagant pel manteni-
ment d’aquests serveis en aquestes mateixes zones.

És per això que la Generalitat de Catalunya ha optat 
per la solució de la TDT per satèl·lit per arribar a aque-
lles zones on la TDT terrestre no arriba en plenes con-
dicions.

Barcelona, 17 de desembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 267/X, 
sobre la creació del sistema de patent única 
europea
Tram. 290-00229/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50875 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. resolució: 290-00229/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 267/X, 
sobre la creació del sistema de patent única europea.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 267/X, sobre la cre-
ació del sistema de patent única europea (núm. tram. 
290-00229/10), us informo del següent: 

En data 29 de maig de 2013, el Conseller del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació, mitjançant escrit adjunt, 
sol·licita al Ministre d’Indústria, Energia i Turisme que 
l’Estat espanyol reconsideri la decisió de no adhesió a 
la patent única europea per tal que precedeixin els be-
neficis de competitivitat per al nostre teixit industrial 
empresarial i estructura tecnològica.

S’adjunta també l’escrit de resposta del Subsecretari 
del Gabinet Tècnic del Ministeri d’Indústria, Energia 
i Turisme.

Barcelona, 17 de desembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Fascicle segon
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Control del compliment de la Resolució 268/X, 
sobre l’assessorament tècnic a l’Ajuntament 
de Salou en el projecte de canalització del 
barranc de Barenys
Tram. 290-00230/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50762 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00230/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 268/X, 
sobre l’assessorament tècnic a l’Ajuntament de Salou 
en el projecte de canalització del barranc de Barenys.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 268/X, sobre l’asses-
sorament tècnic a l’Ajuntament de Salou en el projec-
te de canalització del barranc de Barenys (núm. tram. 
290-00230/10), us informo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) manté el segui-
ment tècnic de les actuacions que s’han de desenvolu-
par dins el projecte de canalització del barranc de Ba-
renys. En concret s’ha realitzat un nou model hidràulic 
bidimensional que permet la presa de decisions amb 
més precisió.

D’altra banda, l’Ajuntament de Salou ha lliurat a 
l’ACA el projecte de soterrament del barranc per so-
ta del barri de la Salut i, en aquest sentit, l’ACA està 
d’acord amb la proposta tècnica plantejada.

Finalment, pel que fa a la situació de l’emissari sub-
marí, des de l’ACA es fa un seguiment del mateix.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 269/X, 
sobre la instal·lació de barreres paraallaus o 
viseres en alguns trams de la carretera C-28 
i sobre l’estudi de la viabilitat del túnel de la 
Bonaigua
Tram. 290-00231/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50763 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00231/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 269/X, 
sobre la instal·lació de barreres paraallaus o viseres en 
alguns trams de la carretera C-28 i sobre l’estudi de la 
viabilitat del túnel de la Bonaigua.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 269/X, sobre la instal-
lació de barreres paraallaus o viseres en alguns trams 
de la carretera C-28 i sobre l’estudi de la viabilitat del 
túnel de la Bonaigua (núm. tram. 290-00231/10), us 
informo del següent:

Actualment estan en execució, en aturada hivernal, les 
obres de «Barreres paraallaus i/o viseres a la C-28, del 
pk 38,000 al 41,000, tram: Vaquèira - Tonyon (Naut 
Aran).» Aquestes obres tenen un pressupost d’1,3 
MEUR. D’altra banda, el Govern disposa d’un «Estudi 
de viabilitat del Túnel de la Bonaigua. Carretera C-28. 
Tram: Vaquèira - València d’Àneu». En aquest estudi 
es consideren, entre d’altres, els aspectes socioeconò-
mics i del medi físic d’aquesta comunicació entre el 
Pallars Sobirà i la Val d’Aran.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 270/X, 
sobre la integració urbana de la línia de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya a Iguala-
da i Vilanova del Camí
Tram. 290-00232/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50764 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00232/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 270/X, 
sobre la integració urbana de la línia de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya a Igualada i Vilanova 
del Camí.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt a de Resolució 270/X, so-
bre la integració urbana de la línia de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya a Igualada i Vilanova del 
Camí (núm. tram. 290-00232/10), us informo del se-
güent: 

El 20 de gener de 2012, la Direcció General de Trans-
ports i Mobilitat va aprovar definitivament l’estudi in-
formatiu de la «Nova estació dels FGC a Igualada», 
que inclou la integració urbana de la línia d’FGC a 
Igualada i Vilanova del Camí (Anoia).

D’altra banda, el projecte constructiu de la supressió 
del pas a nivell i la millora de la integració urbana de 
la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
a Igualada i Vilanova del Camí es troba actualment en 
fase de redacció.

Una vegada finalitzada la redacció d’aquest projec-
te, i en funció de les disponibilitats pressupostàries, 
es podrà establir el calendari d’execució de la integra-
ció urbana de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya a Igualada i Vilanova del Camí, i podrà 
presentar-se a la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

En aquest sentit, el Pla Director d’Infraestructures 
2011-2020, aprovat definitivament el 14 de novembre 
de 2013, preveu que la supressió del pas a nivell estigui 
executada l’any 2020.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 271/X, 
sobre el transport de viatgers per carretera 
entre Igualada i Barcelona
Tram. 290-00233/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50952 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00233/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 271/X, 
sobre el transport de viatgers per carretera entre Igua-
lada i Barcelona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 271/X, sobre el 
transport de viatgers per carretera entre Igualada i 
Barcelona (núm. tram. 290-00233/10), us informo del 
següent:

Els serveis tècnics d’aquest Departament duen a terme 
un seguiment permanent de les condicions de presta-
ció del servei de transport de viatgers per carretera en-
tre Igualada i Barcelona.

El passat mes de juny es va incorporar aquest servei a 
la xarxa exprés.cat. Això va comportar un increment 
dels serveis directes entre Igualada i Barcelona en les 
franges de major demanda. La informació als usuaris 
s’ha millorat amb la incorporació de panells informa-
tius amb el temps de pas a les principals parades.

El 2014 es preveu, en funció de les disponibilitats 
pressupostàries, afrontar la segona fase d’aquesta ac-
tuació que ha de comportar un increment del nombre 
de serveis directes.

Pel que fa a la informació de les queixes rebudes, els 
expedients sancionadors tramitats i les sancions impo-
sades a l’empresa operadora del servei, estan a disposi-
ció de la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 272/X, 
sobre l’ampliació de les zones tarifàries de la 
línia 3 de rodalia i l’establiment d’un servei in-
tegrat d’autobús i tren entre la Garrotxa i Bar-
celona
Tram. 290-00234/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50953 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00234/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 272/X, 
sobre l’ampliació de les zones tarifàries de la línia 3 de 
rodalia i l’establiment d’un servei integrat d’autobús i 
tren entre la Garrotxa i Barcelona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 272/X, sobre l’am-
pliació de les zones tarifàries de la línia 3 de rodalia i 
l’establiment d’un servei integrat d’autobús i tren entre 
la Garrotxa i Barcelona (núm. tram. 290-00234/10), us 
informo del següent:

Es preveu afrontar la revisió dels sistema de zonifica-
ció en el marc del desenvolupament del procés iniciat 
per a l’establiment del nou sistema de gestió T Mobi-
litat. Aquest nou sistema ha de permetre, amb la in-
corporació de la tecnologia sense contacte, una nova 
concepció de la relació entre el ciutadà i els gestors 
del sistema tarifari integrat. El sistema permetrà pas-
sar d’una relació d’usuari a client atenent i donant una 
solució adequada a cada demanda de mobilitat en fun-
ció del nombre de desplaçaments realitzats, de forma 
que s’afavoreixi a aquells usuaris que fan un major ús 
de la xarxa de transport públic.

L’extensió del sistema tarifari integrat a la Garrotxa 
s’abordarà en el moment que resulti viable des del punt 
de vista pressupostari.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 273/X, 
sobre el tram entre Montblanc i Lleida de l’au-
topista AP-2
Tram. 290-00235/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50765 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00235/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 273/X, so-
bre el tram entre Montblanc i Lleida de l’autopista AP-2.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 273/X, sobre el tram 
entre Montblanc i Lleida de l’autopista AP-2 (núm. 
tram. 290-00235/10), us informo del següent:

El Secretari d’Infraestructures i Mobilitat d’aquest 
Departament s’ha adreçat al Secretari d’Estat d’Infra-
estructures, Transport i Habitatge a fi de sol·licitar in-
formació sobre les actuacions en execució o previstes.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 274/X, 
sobre l’àmbit de planificació territorial del Pe-
nedès
Tram. 290-00236/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50766 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució:  290-00236/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 274/X, 
sobre l’àmbit de planificació territorial del Penedès.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 274/X, sobre l’àm-
bit de planificació territorial del Penedès (núm. tram. 
290-00236/10), us informo del següent:

L’1 d’agost de 2013 es va publicar el Decret 208/2013, 
de 30 de juliol, pel qual es desplega la Llei 23/2010, del 
22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 
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23/1983 per fixar l’àmbit de planificació territorial del 
Penedès. En aquests moments s’estan duent a terme els 
tràmits que s’hi preveuen.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 276/X, 
sobre el garantiment de la circulació dels 
trens i la seguretat de la línia 1 de rodalia al 
pas pel Maresme
Tram. 290-00238/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50954 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00238/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 276/X, 
sobre el garantiment de la circulació dels trens i la se-
guretat de la línia 1 de rodalia al pas pel Maresme.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 276/X, sobre el ga-
rantiment de la circulació dels trens i la seguretat de la 
línia 1 de rodalia al pas pel Maresme (núm. tram. 290-
00238/10), us informo del següent:

Actualment aquest Departament està estudiant, de for-
ma coordinada amb el Ministeri de Foment i Adif, la 
priorització de les actuacions a escometre durant els 
pròxims dos anys a la línia R1 i a la resta de la xarxa 
de Rodalia de Catalunya, per tal de millorar la fiabili-
tat i seguretat del servei ferroviari.

Així mateix, s’ha instat el Ministeri de Foment perquè 
abordi de forma prioritària l’execució de les obres de 
defensa litoral més rellevants per a la millora de la in-
dependència i fiabilitat del servei.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 277/X, 
sobre el compliment dels compromisos ad-
quirits amb els veïns del barri de la Trinitat 
Nova, de Barcelona, que tenen els habitatges 
afectats per aluminosi
Tram. 290-00239/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 50767 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00239/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 277/X, so-
bre el compliment dels compromisos adquirits amb els 
veïns del barri de la Trinitat Nova, de Barcelona, que te-
nen els habitatges afectats per aluminosi.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 277/X, sobre el 
compliment dels compromisos adquirits amb els veïns 
del barri de la Trinitat Nova, de Barcelona, que tenen 
els habitatges afectats per aluminosi (núm. tram. 290-
00239/10), us informo del següent:

Malgrat l’escenari actual de contenció i restriccions 
pressupostàries, el Govern de la Generalitat garanteix 
escrupolosament els compromisos adquirits en la re-
modelació integral dels habitatges afectats del barri de 
la Trinitat Nova, i l’estableix com a prioritària.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) ha 
transferit els recursos necessaris a l’Institut Català del 
Sòl (INCASÒL) per poder iniciar la construcció de 
l’escala A i B. En base a aquests recursos, l’INCASÒL 
va iniciar les obres de construcció dels 13 habitatges 
de l’escala A el mes de maig i dels 25 habitatges de 
l’escala B, el mes de novembre.

El pressupost del 2014 inclou les partides necessàri-
es per a iniciar en aquest exercici la resta d’escales. 
D’altra banda, no existeixen deficiències estructurals 
en les noves edificacions d’habitatge construïdes per 
l’INCASÒL.

Pel que fa al manteniment i vigilància de la seguretat i 
condicions d’habitabilitat de les edificacions afectades 
correspon a l’empresa pública REGESA, propietat del 
Consell Comarcal del Barcelonès.

En referència a la reconstrucció de la Torre del Rellot-
ge l’executa l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 278/X, 
sobre la redacció d’un projecte de construc-
ció d’una via per a bicicletes i vianants que 
connecti Breda amb l’estació de Riells i Via-
brea - Breda
Tram. 290-00240/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50768 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00240/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 278/X, 
sobre la redacció d’un projecte de construcció d’una 
via per a bicicletes i vianants que connecti Breda amb 
l’estació de Riells i Viabrea - Breda.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 278/X, sobre la re-
dacció d’un projecte de construcció d’una via per a bi-
cicletes i vianants que connecti Breda amb l’estació de 
Riells i Viabrea - Breda (núm. tram. 290-00240/10), 
us informo del següent:

La Subdirecció General d’Infraestructures d’aquest 
Departament ha iniciat internament la redacció d’un 
estudi de viabilitat de la via per a vianants i bicicletes 
que connecta Breda amb l’estació de Riells i Viabrea - 
Breda per analitzar el conjunt d’alternatives de traçat i 
el cost de les mateixes.

Un cop finalitzat l’estudi es constituirà un grup de tre-
ball per tal d’analitzar les alternatives de traçat estu-
diades i escollir-ne la més adient des del punt de vista 
tècnic, econòmic, mediambiental. Tot i així, s’han ini-
ciat els contactes entre el Departament i els represen-
tants dels grups municipals dels ajuntaments de Breda 
i Riells i Viabrea, que han servit per a iniciar els tre-
balls de redacció de l’esmentat estudi de viabilitat.

Posteriorment caldrà redactar un projecte constructiu 
que determini el detall de l’actuació i que materialitzi 
l’alternativa escollida, en funció de les disponibilitats 
pressupostàries.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 279/X, 
sobre la redacció del projecte d’una rotonda 
a la intersecció de Riells i Viabrea de la car-
retera C-35
Tram. 290-00241/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50769 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00241/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 279/X, 
sobre la redacció del projecte d’una rotonda a la inter-
secció de Riells i Viabrea de la carretera C-35.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 279/X, sobre la re-
dacció del projecte d’una rotonda a la intersecció de 
Riells i Viabrea de la carretera C-35 (núm. tram. 290-
00241/10), us informo del següent:

Actualment està redactat el projecte de «Millora de 
la intersecció entre la C-35 i la GI-552 (accés a Riells 
i Viabrea i Breda). Carretera C-35, del pk 62,000 al 
62,500. Tram: Sant Celoni - Riells i Viabrea.»

Atès l’elevat import de l’actuació, que serà d’uns 2,17 
MEUR, no ha estat possible programar les obres, però 
han estat prioritzades per tal que puguin ser executades 
quan les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 280/X, 
sobre el pagament de les indemnitzacions als 
afectats per les expropiacions pel pas del tren 
de gran velocitat entre Barcelona i la Jonquera
Tram. 290-00242/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50770 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00242/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 280/X, 
sobre el pagament de les indemnitzacions als afectats 
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per les expropiacions pel pas del tren de gran velocitat 
entre Barcelona i la Jonquera.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 280/X, sobre el 
pagament de les indemnitzacions als afectats per les 
expropiacions pel pas del tren de gran velocitat entre 
Barcelona i la Jonquera (núm. tram. 290-00242/10), us 
informo del següent:

Aquest Departament ha demanat per escrit al Minis-
teri de Foment i l’Adif que es porti a terme amb la 
màxima diligència possible el pagament de les indem-
nitzacions que restin pendents dels expedients expro-
piatoris corresponents a les finques afectades per les 
obres de la línia d’alta velocitat Barcelona - Girona - 
Frontera francesa.

En el mateix escrit, també s’ha remarcat la necessi-
tat d’analitzar l’aplicació dels preus inicialment pre-
vistos, en aquells casos on s’hagi ampliat la superfície 
inicialment objecte d’expropiació fruit de canvis du-
rant l’execució d’obres, respecte allò previst al projecte 
constructiu objecte del contracte d’obres.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 281/X, 
sobre el soterrament de les vies del tren a 
Sant Feliu de Llobregat
Tram. 290-00243/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 50771 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00243/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 281/X, 
sobre el soterrament de les vies del tren a Sant Feliu 
de Llobregat.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 281/X, sobre el so-
terrament de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat 
(núm. tram. 290-00243/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat considera necessari l’im-
puls, per part del Ministeri de Foment, de les obres de 
soterrament del corredor ferroviari de Rodalies al seu 
pas pel nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat.

Amb aquest objectiu, el Govern de la Generalitat man-
té converses amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llo-
bregat per poder el mecanisme de finançament que fa-
ci viable l’actuació.

Tot i que la Comissió Bilateral Generalitat - Estat per 
al desplegament de l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya no s’ha reunit durant el període corresponent al 
compliment de la present resolució, el Govern de la 
Generalitat tindrà en compte la inclusió de l’establi-
ment dels mecanismes de finançament per al soterra-
ment del corredor ferroviari a Sant Feliu de Llobregat, 
com a punt a tractar a la propera reunió.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 282/X, 
sobre els mòduls de participació i convivència 
als centres penitenciaris
Tram. 290-00244/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50428 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Núm. resolució: 290-00244/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 282/X, 
sobre els mòduls de participació i convivència als cen-
tres penitenciaris.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 282/X, sobre els mò-
duls de participació i convivència als centres peniten-
ciaris (núm. tram. 290-00244/10), us informo de les 
actuacions que s’han portat a terme, amb el document 
annex facilitat pel director general de Serveis Peniten-
ciaris.

Barcelona, 13 de desembre de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 283/X, 
sobre la resolució dels conflictes relatius als 
habitatges dels antics treballadors de la presó 
de la Trinitat Vella
Tram. 290-00245/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50429 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Núm. resolució: 290-00245/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 283/X, 
sobre la resolució dels conflictes relatius als habitatges 
dels antics treballadors de la presó de la Trinitat Vella.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 283/X, sobre la re-
solució dels conflictes relatius als habitatges dels an-
tics treballadors de la presó de la Trinitat Vella (núm. 
tram. 290-00245/10), us informo de les actuacions que 
s’han portat a terme, amb el document annex facilitat 
pel director general de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 13 de desembre de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 284/X, 
sobre la revisió dels protocols per a la gestió 
de les comunicacions dels interns dels cen-
tres penitenciaris
Tram. 290-00246/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50430 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Núm. resolució: 290-00246/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 284/X, 
sobre la revisió dels protocols per a la gestió de les 
comunicacions dels interns dels centres penitenciaris.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 284/X, sobre la re-

visió dels protocols per a la gestió de les comunicaci-
ons dels interns dels centres penitenciaris (núm. tram. 
290-00246/10), us informo de les actuacions que s’han 
portat a terme, amb el document annex facilitat pel di-
rector general de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 13 de desembre de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 285/X, 
sobre el manteniment dels contractes progra-
ma amb escoles concertades o la implantació 
d’un sistema de finançament addicional
Tram. 290-00247/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50796 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00247/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 285/X, 
sobre el manteniment dels contractes programa amb 
escoles concertades o la implantació d’un sistema de 
finançament addicional.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 285/X, sobre el man-
teniment dels contractes programa amb escoles con-
certades o la implantació d’un sistema de finançament 
addicional (núm. tram. 290-00247/10), us informo del 
següent:

El Departament d’Ensenyament té previst tramitar una 
convocatòria pública per tal de seleccionar els centres 
susceptibles de rebre un finançament addicional amb 
la finalitat d’evitar la discriminació dels alumnes pro-
cedents de famílies amb una situació econòmica més 
desafavorida.

Barcelona, 20 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 286/X, 
sobre la represa de les obres de construcció 
d’una llar d’infants a l’illa d’equipaments del 
Mercat del Guinardó, de Barcelona
Tram. 290-00248/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50797 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00248/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 286/X, 
sobre la represa de les obres de construcció d’una llar 
d’infants a l’illa d’equipaments del Mercat del Guinar-
dó, de Barcelona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 286/X, sobre la re-
presa de les obres de construcció d’una llar d’infants a 
l’illa d’equipaments del Mercat del Guinardó, de Bar-
celona (núm. tram. 290-00248/10), us informo del se-
güent:

L’empresa adjudicatària està redactant el projecte exe-
cutiu per la construcció d’una llar d’infants a l’illa 
d’equipaments del Mercat Municipal del Guinardó.

El crèdit per l’execució de les obres està aprovat a càr-
rec del pressupost de despeses de l’Ajuntament de Bar-
celona.

L’execució de les obres està previst que comenci du-
rant el curs 2014-2015.

Barcelona, 20 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 287/X, 
sobre l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 290-00249/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50798 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00249/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 287/X, 
sobre l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 287/X, sobre l’Esco-
la Els Quatre Vents, de Canovelles (núm. tram. 290-
00249/10), us informo del següent:

L’Ajuntament de Canovelles ha ofert el solar per la 
construcció de l’edifici de l’Escola Quatre Vents però 
no caldrà tramitar la seva acceptació atès què l’edifici 
serà de propietat municipal.

El 20 d’octubre de 2013 l’empresa Infraestructures.cat 
va licitar el concurs d’adjudicació del contracte per la 
redacció del projecte executiu d’una escola de 2 línies 
sense gimnàs.

El Departament d’Ensenyament té previst iniciar 
l’execució de les obres de construcció de l’Escola Els 
Quatre Vents de Canovelles durant l’últim trimestre 
del 2014.

Barcelona, 20 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 288/X, 
sobre l’aprenentatge dels primers auxilis dins 
l’horari escolar
Tram. 290-00250/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 50799 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00250/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 288/X, 
sobre l’aprenentatge dels primers auxilis dins l’horari 
escolar.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 288/X, sobre l’apre-
nentatge dels primers auxilis dins l’horari escolar 
(núm. tram. 290-00250/10), us informo del següent:

En els ensenyaments d’educació secundària obligatò-
ria els currículums corresponents a les matèries de Ci-
ències Naturals, Biologia i Geologia, i Educació Físi-
ca; incorporen continguts i objectius relacionats amb 
el coneixement del cos humà i la salut.

També alguns centres educatius imparteixen diferents 
matèries optatives com:

– Primers auxilis
– Educació per a la salut
– Hàbits saludables
– Estils de vida saludables
– Educació vial
– Seguretat vial, etc.

Durant el curs 2013-2014 el Departament d’Ensenya-
ment té previst publicar un document de desplegament 
i identificació de les competències bàsiques en l’àm-
bit de les ciències (que s’afegirà als ja publicats sobre 
competències bàsiques en l’àmbit lingüístic, i l’àmbit 
matemàtic).

Amb aquest document el Departament d’Ensenya-
ment pretén identificar quines són les competències 
de l’àmbit científic que tot l’alumnat hauria d’assolir al 
finalitzar l’educació secundària obligatòria, tot relaci-
onant-les amb els continguts establerts en els currícu-
lums, i distribuir-les segons les dimensions següents:

– Fenòmens naturals de la vida quotidiana.
– Objectes i processos tecnològics de la vida quotidiana.
– Medi ambient.
– Salut.

Dins la dimensió de la salut, fent ús del coneixement 
científic, es preveu incloure competències relacionades 
amb l’aplicació de mesures preventives adients, en re-

lació a les conductes de risc, a malalties associades al 
consum de substàncies addictives, a la alimentació, etc.

En aquest sentit, es pretén focalitzar l’atenció en què 
els alumnes al finalitzar la seva educació obligatòria, 
hagin adquirit competències relacionades amb l’apli-
cació de mesures preventives que evitin, entre altres 
qüestions, l’existència d’accidents de circulació o bé 
altres situacions de risc.

Barcelona, 20 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
289/X, sobre l’obertura de les línies de P3 i 
la continuïtat de les escoles Vilamagore de 
Sant Pere de Vilamajor, Sant Baldiri de Lliçà 
d’Amunt, Can Montllor de Terrassa, El Cas-
tell de Tona i Gil Cristià i Arbós de la Selva 
del Camp
Tram. 290-00251/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50800 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00251/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 289/X, 
sobre l’obertura de les línies de P3 i la continuïtat de 
les escoles Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor, 
Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt, Can Montllor de Ter-
rassa, El Castell de Tona i Gil Cristià i Arbós de la 
Selva del Camp.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 289/X, sobre l’ober-
tura de les línies de P3 i la continuïtat de les escoles 
Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor, Sant Baldiri 
de Lliçà d’Amunt, Can Montllor de Terrassa, El Cas-
tell de Tona i Gil Cristià i Arbós de la Selva del Camp 
(núm. tram. 290-00251/10), us informo del següent:

D’acord amb la normativa establerta, el Departament 
d’Ensenyament determina l’oferta de llocs escolars te-
nint en compte l’oferta existent sufragada amb fons 
públics, les necessitats d’escolarització, i la disponibi-
litat pressupostària, amb la participació dels ens locals 
a través de la Comissió Mixta a nivell general, i de les 
Taules Mixtes de planificació a nivell municipal.

La programació de llocs escolars es fa a mig termi-
ni (5 anys), tenint en compte les dades dels padrons 
municipals i els diferents indicadors demogràfics, ai-
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xí com les projeccions de naixements, i s’ajusta anual-
ment.

Pel que fa als municipis relacionats, us informo del se-
güent:

– Sant Pere de Vilamajor és un municipi del Vallès 
Oriental de 4.250 habitants que el curs 2013-2014 té 52 
infants escolaritzats, en els propers 5 cursos estabilit-
zarà 2 línies de les 3 que disposa el municipi. Per tant, 
cal procedir a la reducció de l’oferta que en aquest cas 
permetrà també, donar resposta a la necessitat de no-
ves places de secundària.

– Lliçà d’Amunt és un municipi del Vallès Oriental de 
14.000 habitants que en el curs 2013-2014 té 108 in-
fants escolaritzats, que en els propers 5 cursos estabi-
litza 5 línies de les 6 que disposa el municipi. Per tant, 
cal procedir a la reducció de l’oferta que en aquest cas 
permetrà també donar resposta a la necessitat de noves 
places de secundària.

– Tona és un municipi d’Osona de 8.100 habitants que 
el curs 2013-2014 té 97 infants escolaritzats (es pre-
veu que la natalitat continuï disminuint). La proposta 
del Departament d’Ensenyament és oferir 4 línies, 2 a 
l’escola pública i 2 a l’escola privada concertada, atès 
que no hi ha la necessitat d’oferir més places.

– La Selva del Camp és un municipi del Baix Camp 
de 5.500 habitants que el curs 2013-2014 té 60 infants 
escolaritzats (es preveu que s’estabilitzi la demanda al 
voltant de 70 alumnes). La proposta del Departament 
d’Ensenyament és oferir 3 línies, 2 a l’escola pública i 
1 a l’escola privada concertada. Tenint en compte que 
no hi ha la necessitat d’oferir més places no es justifica 
mantenir oberta una quarta línia.

En tots els casos es tracta d’una reducció progressiva 
que permet als alumnes que han començat a aquestes 
escoles continuar els seva escolarització en el mateix 
centre.

– Pel que fa a l’Escola Can Montllor de Terrassa un 
cop finalitzat el període de matriculació a la ciutat Ter-
rassa, l’oferta de places de primer curs d’educació in-
fantil de segon cicle al municipi en general, i al barri 
de les Arenes en particular, ha estat suficient per aten-
dre tota la demanda.

Barcelona, 20 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 290/X, 
d’adhesió a la Iniciativa ciutadana europea pel 
dret humà a l’aigua i al sanejament
Tram. 290-00252/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50772 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00252/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució Control 
de compliment de la Resolució 290/X, d’adhesió a la 
Iniciativa ciutadana europea pel dret humà a l’aigua i 
al sanejament.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució Control de compli-
ment de la Resolució 290/X, d’adhesió a la Iniciativa 
ciutadana europea pel dret humà a l’aigua i al saneja-
ment (núm. tram. 290-00252/10), us informo del se-
güent:

El Govern de la Generalitat a través de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, està d’acord en adherir-se a la ini-
ciativa ciutadana europea pel dret humà a l’aigua i al 
sanejament. També està estudiant els mecanismes per 
fer-ne difusió a través dels seus canals habituals (web, 
notes de premsa i xarxes socials), amb la finalitat que 
tota la ciutadania en tingui coneixement.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 291/X, 
sobre el reconeixement de la República de 
Kosovo
Tram. 290-00253/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51073 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00253/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució Control 
de compliment de la Resolució 291/X, sobre el reco-
neixement de la República de Kosovo.

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 291/X, sobre el reconeixement de la Repú-
blica de Kosovo (núm. tram. 290-00253/10), us trame-
to, en annex, còpia de l’escrit que el director general de 
Relacions Exteriors va trametre a la directora general 
de Relacions Bilaterals amb Països de la Unió Euro-
pea, Països Candidats i Països de l’Espai Econòmic 
Europeu, del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació 
el passat mes de novembre.

Barcelona, 23 de desembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 292/X, 
sobre la prohibició de vendre armes a països i 
grups que utilitzen infants soldat
Tram. 290-00254/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51074 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00254/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució Control 
de compliment de la Resolució 292/X, sobre la prohi-
bició de vendre armes a països i grups que utilitzen 
infants soldat.

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 292/X, sobre la prohibició de vendre ar-
mes a països i grups que utilitzen infants soldat (núm. 

tram. 290-00254/10), us trameto, en annex, còpia de 
l’escrit que el director general de Relacions Exteriors 
va trametre al director general de Política Exterior i 
Afers Multilaterals, Globals i de Seguretat del Minis-
teri d’Afers Exteriors i Cooperació el passat mes de 
novembre.

Barcelona, 23 de desembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 294/X, 
sobre el tancament de la presó de Guantánamo
Tram. 290-00256/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51075 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00256/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució Control 
de compliment de la Resolució 294/X, sobre el tanca-
ment de la presó de Guantánamo.

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 294/X, sobre el tancament de la presó de 
Guantánamo (núm. tram. 290-00256/10), us trame-
to, en annex, còpia de l’escrit que el director general 
de Relacions Exteriors va trametre al director general 
per a Amèrica del Nord, Àsia i Pacífic, del Ministe-
ri d’Afers Exteriors i Cooperació el passat mes de no-
vembre.

Barcelona, 23 de desembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 295/X, 
sobre l’accessibilitat dels informes i estudis 
elaborats pel Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars
Tram. 290-00257/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50545 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00257/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució Control 
de compliment de la Resolució 295/X, sobre l’acces-
sibilitat dels informes i estudis elaborats pel Consell 
Assessor de Polítiques Socials i Familiars.

Comissió Competent: Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució Control de compliment 
de la Resolució 295/X, sobre l’accessibilitat dels infor-
mes i estudis elaborats pel Consell Assessor de Políti-
ques Socials i Familiars (núm. tram. 290-00257/10), 
us informo que podeu consultar els informes i la do-
cumentació elaborada pel CAPSIF a l’enllaç següent:

http://www20.gencat.cat/portal/site/Departament-
de-la-Presidencia/menuitem.360881d9713dd1616d7
40d63b0c0e1a0/?vgnextoid=a6ff943940402410V
gnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel
=a6ff943940402410VgnVCM1000008d0c1e0aR-
CRD&vgnextfmt=default

Barcelona, 18 de desembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 302/X, 
sobre la Televisió de Catalunya i els mitjans de 
comunicació públics
Tram. 290-00258/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51076 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00258/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 302/X, 
sobre la Televisió de Catalunya i els mitjans de comu-
nicació públics.

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 302/X, sobre la Televisió de Catalunya i 
els mitjans de comunicació públics (núm. tram. 290-
00258/10), us informo, amb el document annex, de les 
actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 23 de desembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució us informem 
del següent:

El principi fundacional de Televisió de Catalunya i 
Catalunya Ràdio de model de servei públic, el plura-
lisme i l’arrelament territorial està plenament garan-
tit. En aquest sentit, la proposta de contracte progra-
ma que es signarà en breu, juntament amb totes les 
decisions que els òrgans de governança i direcció dels 
mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals han anat prenent, situen, precisament, com a 
objectiu primer i principal la preservació d’aquest 
principi fundacional.

L’any 2013 s’ha prioritzat l’aportació als mitjans pú-
blics, igual que en els pressupostos anteriors. En 
aquest sentit, enguany el Govern ha eliminat la línia 
de subvencions a projectes, mantenint únicament les 
subvencions estructurals per a la promoció del català.

Josep Martí i Blanch
Secretari

http://www20.gencat.cat/portal/site/Departament-de-la-Presidencia/menuitem.360881d9713dd1616d740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=a6ff943940402410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a6ff943940402410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Departament-de-la-Presidencia/menuitem.360881d9713dd1616d740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=a6ff943940402410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a6ff943940402410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Departament-de-la-Presidencia/menuitem.360881d9713dd1616d740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=a6ff943940402410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a6ff943940402410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Departament-de-la-Presidencia/menuitem.360881d9713dd1616d740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=a6ff943940402410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a6ff943940402410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Departament-de-la-Presidencia/menuitem.360881d9713dd1616d740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=a6ff943940402410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a6ff943940402410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Departament-de-la-Presidencia/menuitem.360881d9713dd1616d740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=a6ff943940402410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a6ff943940402410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Control del compliment de la Resolució 303/X, 
sobre el garantiment del principi fundacional 
de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio 
de model de servei públic arrelat al territori
Tram. 290-00259/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 51077 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00259/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 303/X, 
sobre el garantiment del principi fundacional de Tele-
visió de Catalunya i Catalunya Ràdio de model de ser-
vei públic arrelat al territori.

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 303/X, sobre el garantiment del principi 
fundacional de Televisió de Catalunya i Catalunya Rà-
dio de model de servei públic arrelat al territori (núm. 
tram. 290-00259/10), us informo, amb el document 
annex, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 23 de desembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució us informem 
del següent:

El principi fundacional de Televisió de Catalunya i 
Catalunya Ràdio de model de servei públic arrelat al 
territori està garantit. En aquest sentit, la proposta de 
contracte programa que se signarà en breu, juntament 
amb totes les decisions que els òrgans de governança 
i direcció dels mitjans de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals han anat prenent, situen, preci-
sament, com a objectiu primer i principal la preserva-
ció d’aquest principi fundacional.

La cobertura informativa total, permanent i amb qua-
litat, a tot el territori català, ha quedat garantida amb 
recursos propis de les empreses de la Corporació, se-
gons ha informat en comissió parlamentària el seu 
president, Sr. Brauli Duart.

Els acomiadaments efectuats per l’Agència Catalana 
de Notícies –que van afectar un total de sis professi-
onals– no s’han pogut deixar sense efecte davant la 
impossibilitat material d’incrementar el pressupost de 
l’Agència. La seva reincorporació suposaria la impos-
sibilitat d’atendre el pagament de les obligacions deri-
vades de la seva prestació de serveis.

El pressupost per a mitjans de comunicació privats no 
s’ha vist incrementat en el període 2011-2013. Ans al 
contrari, ha estat un dels àmbits on la contracció del 
pressupost s’ha fet més visible, tant en l’àmbit publici-
tari com en el de les subvencions, amb decrements en 
algunes partides superior al 70%.

Josep Martí i Blanch
Secretari

Control del compliment de la Resolució 378/X, 
sobre la modificació del mapa de zones del 
sistema tarifari integrat
Tram. 290-00333/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 50957 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la resolució amb número de tra-
mitació 290-00333/10 (378/X), sobre la modificació 
del mapa de zones del sistema tarifari integrat, el con-
trol de compliment de la qual correspon a la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat (reg. 50957).
Pròrroga apartats a, c i d: d’acord amb els articles 94 i 
140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrro-
ga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern 
per a retre comptes davant la Comissió corresponent, 
el qual finirà el 25 d’abril de 2014, a les 09:30 h.
Pròrroga apartat b: d’acord amb els articles 94 i 140.3 
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 
15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per 
a retre comptes davant la Comissió corresponent, el 
qual finirà el 26 de febrer de 2014, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.01.2014.
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Control del compliment de la Resolució 388/X, 
sobre les beques de menjador
Tram. 290-00343/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51694 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00343/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 388/X, 
sobre les beques de menjador.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 388/X, sobre les be-
ques de menjador (núm. tram. 290-00343/10), us in-
formo del següent:

La despesa corresponent als ajuts de menjador escolar 
del Departament d’Ensenyament, el curs 2012-2013, 
ha estat de 32,7 milions d’euros. La previsió inicial era 
de 32,2 milions d’euros.

Per al curs 2013-2014, el Departament d’Ensenyament 
té previst destinar una despesa de 39 milions d’euros 
als ajuts de menjador escolar.

En conseqüència, la despesa destinada als ajuts de 
menjador escolar no només es va mantenir per al curs 
2012-2013, sinó que es va incrementar, i la del curs 
2013-2014 augmentarà notablement.

Barcelona, 30 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 393/X, 
sobre la construcció de l’Escola Bufalà II, de 
Badalona
Tram. 290-00348/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51695 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00348/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 393/X, 
sobre la construcció de l’Escola Bufalà II, de Badalona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 393/X, sobre la cons-

trucció de l’Escola Bufalà II, de Badalona (núm. tram. 
290-00348/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament té previst la finalit-
zació de 10 espais del nou edifici de l’Escola Bufa-
la II, de Badalona, al desembre de 2013, i el trasllat 
dels alumnes al gener de 2014. L’acabament definitiu 
de l’escola està previst pel primer semestre de 2014.

Barcelona, 30 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
414/X, sobre el projecte de traçat del desdo-
blament de la carretera C-12, a Tortosa
Tram. 290-00367/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50955 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00367/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 414/X, 
sobre el projecte de traçat del desdoblament de la car-
retera C-12, a Tortosa.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 414/X, sobre el pro-
jecte de traçat del desdoblament de la carretera C-12, 
a Tortosa (núm. tram. 290-00367/10), us informo del 
següent:

El projecte constructiu del desdoblament de la carre-
tera C-12, al seu pas per Tortosa, es troba en un estat 
molt avançat de redacció.

Atès que les modificacions introduïdes respecte l’an-
terior estudi informatiu són rellevants, cal realitzar un 
nou procés d’informació pública. Per això, s’ha redac-
tat un projecte de traçat que conté la definició geomè-
trica del projecte constructiu en redacció.

Aquest projecte de traçat es troba en procés d’aprova-
ció tècnica. Un cop aprovat tècnicament serà sotmès a 
informació pública.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 
415/X, sobre el desdoblament de la carrete-
ra C-12 al pas per Tortosa
Tram. 290-00368/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50956 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00368/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 415/X, 
sobre el desdoblament de la carretera C-12 al pas per 
Tortosa.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 415/X, sobre el desdo-
blament de la carretera C-12 al pas per Tortosa (núm. 
tram. 290-00368/10), us informo del següent: 

El projecte constructiu del desdoblament de la carre-
tera C-12, al seu pas per Tortosa, es troba en un estat 
molt avançat de redacció.

Atès que les modificacions introduïdes respecte l’an-
terior estudi informatiu són rellevants, cal realitzar un 
nou procés d’informació pública. Per això, s’ha redac-
tat un projecte de traçat que conté la definició geomè-
trica del projecte constructiu en redacció.

Aquest projecte de traçat es troba en procés d’aprova-
ció tècnica. Un cop aprovat tècnicament serà sotmès a 
informació pública.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
438/X, sobre les obres de construcció de 
l’Escola Lola Anglada, de Badalona
Tram. 290-00391/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51696 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00391/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 438/X, 
sobre les obres de construcció de l’Escola Lola Angla-
da, de Badalona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 438/X, sobre les obres 
de construcció de l’Escola Lola Anglada, de Badalona 
(núm. tram. 290-00391/10), us informo del següent:

L’execució de les obres corresponents a la tercera fase de 
l’Escola Lola Anglada, de Badalona, estan finalitzades. 
El trasllat de material educatiu està previst que es porti a 
terme durant el període de les vacances de Nadal.

Barcelona, 30 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
301/X, sobre la situació de la joventut
Tram. 290-00428/10

Sol·licitud de pròrroga

Reg. 50733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern 
i titular del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’em-
para del que disposa l’article 94 del Reglament del 
Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la resolució 301/X 
del Parlament de Catalunya amb número de tramitació 
290-00428/10, sobre la situació de la joventut, el con-
trol de compliment de la qual correspon a la Mesa del 
Parlament.

Barcelona, 11 de desembre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals (reg. 50733).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 30 dies 
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre 
comptes davant la Comissió corresponent, el qual fini-
rà el 18.03.2014, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.01.2014.
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 33/X, 
sobre la modificació de l’impost de succes-
sions i donacions
Tram. 390-00033/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 50984 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

Núm. moció: 390-00033/10

Sobre: Control compliment de la Moció 33/X, sobre 
la modificació de l’impost de successions i donacions

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 33/X, sobre la modificació de 
l’impost de successions i donacions (núm. de tram. 
390-00033/10), us informo del següent:

El Govern, a través dels Departaments d’Economia 
i Coneixement i de Territori i Sostenibilitat, està tre-
ballant en un projecte normatiu de l’impost sobre els 
habitatges desocupats que són propietat de persones 
jurídiques. En aquest sentit, s’està estudiant la configu-
ració de l’estructura d’aquest tribut quant als paràme-
tres de quantificació, per tal d’adequar l’impost al seu 
objecte o finalitat.

Pel que fa a la presentació d’una proposta legislati-
va d’impostos ambientals, el Govern està tramitant 
l’Avantprojecte de llei de creació de l’impost sobre 
les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost 
sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica 
per la seva incidència en el medi ambient i de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfe-
ra. L’Avantprojecte va ser sotmès a la consideració del 
Consell Tècnic en la sessió del passat 10 de desembre. 
Ja s’ha obert el tràmit del període d’audiència i infor-
mació pública.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Moció 37/X, 
sobre les mesures per a garantir la sosteni-
bilitat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau
Tram. 390-00037/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 50485 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00037/10

Sobre: Control compliment de la Moció 37/X, sobre 
les mesures per a garantir la sostenibilitat de l’Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 37/X, sobre les mesures per a 
garantir la sostenibilitat de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau (núm. de tram. 390-00037/10), us informo 
del següent:

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau ha elaborat i dut a terme, durant 
els anys 2012 i 2013, un Pla de Viabilitat Econòmica 
(PlaVE) amb l’objectiu de restablir l’equilibri econò-
mic de la Fundació. Es parteix d’una situació que el 
2011 presenta unes pèrdues de 17 milions d’euros, que 
s’eleven a 20,3 milions d’euros sense tenir en comp-
te la subvenció del contracte programa, que posaven 
en perill la viabilitat de la institució. Durant el primer 
any d’aplicació del pla, es redueixen les pèrdues un 
69% fins un resultat negatiu, l’any 2012, de 6,3 mili-
ons d’euros. El segon any d’aplicació del pla, es pre-
veu un tancament de l’exercici 2013 de –1,1 milions 
d’euros, amb una reducció de les pèrdues respecte de 
l’exercici anterior del 83% i del 95% sobre el 2011. En 
aquests dos anys s’han reduït les pèrdues en 19,2 mi-
lions d’euros dels 20,3 de 2011 i s’han generat recur-
rències per a un tancament equilibrat l’any 2014. El 
pressupost 2014 preveu un resultat positiu de 0,13 mi-
lions d’euros. Aquesta evolució positiva dels resultats 
ha estat possible gràcies, d’una banda, a l’aplicació de 
mesures d’ajustament de la despesa i de l’increment de 
la productivitat del centre i, de l’altra, al manteniment 
–malgrat la situació general de reduccions pressupos-
tàries– dels ingressos provinents del concert amb el 
Servei Català de la Salut, que ha donat d’aquesta ma-
nera suport a la recuperació de l’equilibri econòmic de 
l’Hospital.

Malgrat els bons resultats econòmics del PlaVE, cal 
insistir i deixar ben clar que no s’han prioritzat els ob-
jectius econòmics del pla per sobre dels objectius de 
servei sanitari a la comunitat. L’aplicació del PlaVE no 
ha estat en detriment ni de l’activitat ni de la qualitat 
assistencial. I això ha estat possible per l’esforç dels 
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professionals del centre, que han mantingut, i fins i tot 
incrementat, el volum d’activitat realitzada per l’hos-
pital i el nivell de qualitat assistencial del centre. En 
relació a l’activitat, durant el 2013, es preveu un incre-
ment d’altes respecte el 2012 del 2% i un increment del 
6% en intervencions quirúrgiques.

En relació a la qualitat assistencial, els informes de 
la Central de Resultats i els informes coneguts com 
a Top 20, deixen constància de la qualitat assistencial 
de l’hospital en indicadors com la taxa de mortalitat, 
la taxa de reingressos i la taxa de complicacions, en-
tre d’altres. També ha tornat a revalidar aquest 2013 
l’acreditació hospitalària d’aguts amb uns resultats 
excel·lents, segons l’informe provisional, que superen 
l’anterior informe.

Pel que fa a l’apartat b) de la Moció, el Departament 
de Salut, a través del Servei Català de la Salut, garan-
teix que l’hospital no rep un tracte desigual, ja que els 
processos, els criteris i els preus de contractació d’acti-
vitat són els mateixos que corresponen als hospitals de 
la seva mateixa estructura i complexitat.

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau cobreix les ne-
cessitats assistencials de la seva població de referèn-
cia. Un bon indicador d’això són les llistes d’espera 
dels procediments garantits, a data d’avui tots estan 
sent atesos per sota del temps màxim garantit. L’hos-
pital també compleix amb els programes sanitaris que 
li són encarregats.

Tot i això, per donar suport al PlaVE de l’hospital, el 
Servei Català de la Salut ha revisat el concert i ha in-
crementat el volum de contractació en el 2013 respecte 
de l’any 2012, tot i aplicar les tarifes com a la resta de 
centres i haver inclòs el centre en el procés de reorde-
nació de serveis desenvolupat en el marc del Pla de Sa-
lut de Catalunya. Després de l’aplicació de la reducció 
de tarifes i de la reordenació de serveis es preveu que 
els ingressos de l’hospital recuperin el nivell del 2011 
després dels ajustos aplicats l’any 2012 en aplicació de 
la norma estatal que suprimia una paga extra al perso-
nal. L’increment de facturació el 2013 és de 7,3 mili-
ons d’euros.

Pel que fa als apartat c) i d) de la Moció, els estatuts 
actuals de la Molt Il·lustre Administració de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, ja contemplen la dedicació 
dels rendiments del patrimoni als aspectes indicats, 
donant-se compliment als mateixos tal i com disposa 
la llei. En qualsevol cas, es preveu revisar l’arquitectu-
ra jurídica institucional en tot allò que pugui aportar 
més transparència i visibilitat a l’aplicació d’aquests 
rendiments i també en tot allò que millori el govern de 
la institució, tenint present la seva titularitat jurídica.

Pel que fa a l’apartat e), en aquest moment i en com-
pliment del previst al punt g) d’aquesta moció, la fun-
dació es troba sota la fiscalització del Protectorat de 
Fundacions i en aquest sentit el patronat ha mantin-
gut reunions periòdiques amb el seu Director Gene-

ral i ha donat resposta als requeriments i suggeriments 
que se li han efectuat. També s’han iniciat les tasques 
de fiscalització de la Intervenció de la Generalitat i la 
Sindicatura de comptes. Per garantir la transparència, 
el patronat, en la seva ultima reunió i d’acord amb la 
resolució del protectorat de 25 d’octubre de 2013, ha 
impulsat la redacció d’un Codi de bon govern i bones 
pràctiques de gestió.

Quant a l’apartat f), relatiu al canvi del model de ges-
tió del centre, l’equip de direcció de l’hospital està for-
mat per acreditats professionals, sense que n’hi hagi 
cap de designació política. Pel que fa a la participació 
dels facultatius mèdics, s’ha redactat un nou reglament 
conjuntament amb la Direcció i el Cos Facultatiu, que 
resta pendent de l’aprovació per part de l’Assemblea 
del Cos Facultatiu i de la posterior ratificació pel Pa-
tronat.

A més, la Direcció està configurant, amb la participa-
ció de la Comissió Assessora formada per facultatius 
mèdics elegits pel Cos Facultatiu, un nou Pla Estratè-
gic de l’Hospital i també s’ha actualitzat el Programa 
de Qualitat Assistencial amb la seva majoritària par-
ticipació.

Finalment, pel que fa a l’apartat g) de la Moció, el Go-
vern de la Generalitat, per tal de garantir la continuïtat 
institucional i el control de la governança de l’hospital 
va nomenar patrons de la Fundació, en representació 
de la Generalitat, tres professionals dels departaments 
d’Economia i Coneixement, de Justícia i de Salut amb 
l’objecte d’impulsar l’aplicació de les mesures neces-
sàries per a la recuperació de l’equilibri econòmic de 
la institució. Paral·lelament, el Govern de la Generali-
tat ha fet un seguiment de l’aplicació del PlaVE mit-
jançant la creació d’una comissió específica a l’efec-
te, amb representants dels departaments d’Economia i 
Coneixement i de Salut, que ha realitzat aquesta tasca 
concreta.

D’altra banda, tant la Intervenció General de la Gene-
ralitat com la Sindicatura de Comptes estan realitzant 
els treballs d’auditoria que els corresponen i el Protec-
torat de Fundacions ha establert un seguiment proper 
de l’evolució de la gestió del centre, havent-se realitzat 
diverses reunions amb el Patronat de la Fundació.

Barcelona, 11 de desembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Moció 39/X, so-
bre la situació de l’ensenyament universitari

Tram. 390-00039/10

Informe relatiu al compliment de la Moció

Reg. 50985 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Núm. moció: 390-00039/10

Sobre: Control compliment de la Moció 39/X, sobre la 
situació de l’ensenyament universitari

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 39/X, sobre la situació de l’en-
senyament universitari (núm. de tram. 390-00039/10), 
us informo del següent:

Pel que fa al finançament de les universitats públiques, 
el Govern vetlla per assegurar la sostenibilitat eco-
nòmica i financera del sistema universitari català i la 
qualitat del servei educatiu.

En el delicat context pressupostari, la reducció de les 
aportacions a les universitats públiques s’ha compen-
sat amb les polítiques de contenció de la despesa, com 
és la no incorporació de nou personal i la minoració de 
les retribucions marcades per la normativa de la Ge-
neralitat i de l’Administració General de l’Estat comu-
nes al conjunt del sector públic i també amb l’augment 
dels ingressos de matrícula.

Quant al model de finançament de les universitats pú-
bliques, cal dir que la Secretaria d’Universitats i Re-
cerca (SUR) està treballant amb les universitats en 
la definició dels elements clau que haurà de contenir 
el futur model de finançament de les universitats pú-
bliques. El nou model haurà de garantir l’equitat i la 
suficiència en el desenvolupament de les missions de 
la universitat, haurà d’incorporar mecanismes per re-
conèixer i incentivar la qualitat (internacionalització, 
ocupabilitat i excel·lència en RDI), amb uns indicadors 
clars, fàcilment traslladables internament i que apor-
tin transparència alhora que incorpori procediments 
per atendre les especificitats de cada institució (con-
tracte-programa).

L’actual Pla d’Inversions Universitàries 2007-2013 ha 
finalitzat i ara és el moment de començar a determinar 
les prioritats en les inversions per al proper període 
d’acord amb els recursos disponibles.

Quant a les beques i els preus públics universitaris, el 
Govern segueix reclamant a l’Estat el traspàs de les 
beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports 
(MECD) i les transferències corresponents d’acord 

amb la raó que ens va donar el Tribunal Constitucional 
l’any 2001.

Catalunya ha estat pionera en la implantació d’un sis-
tema de preus per renda en els estudis universitaris. El 
desplegament del sistema de beques Equitat ha tingut 
un impacte real molt important. Catalunya s’ha vist en 
l’obligació de compensar el gir de l’Estat en la seva 
convocatòria de beques que enduria els criteris acadè-
mics per tenir-hi accés.

L’increment nominal dels preus que marcava el RDL 
14/2012 de mesures urgents de racionalització de la 
despesa pública en l’àmbit educatiu era molt impor-
tant, passar de cobrir un 15% a cobrir un 25% del cost 
de la docència a les universitats públiques en els crè-
dits matriculats en primera vegada i increments supe-
riors per als crèdits matriculats en segona i successives 
vegades així com els preus per als màsters que no ha-
bilitin per a l’exercici d’activitats professionals regula-
des, entre un 40% i un 50% del cost en els crèdits ma-
triculats per primera vegada.

La nova política de preus per renda implementada a les 
universitats públiques s’ha materialitzat en que l’apor-
tació dels estudiants en el conjunt dels estudis de grau 
i de màsters tant en primera matrícula com en succes-
sives matrícules hagi passat del 15% el curs 2011/12 al 
20,5% el curs 2012/13.

En aquests moments, el col·lectiu que està abonant la 
totalitat dels preus públics és del 64%. Del 36% que 
gaudeix de beca o d’algun tipus d’exempció, la majo-
ria (un 55,2%) tenen matrícula gratuïta dels del crèdits 
que matriculen per primera vegada i un 13,8% està pa-
gant aquests crèdits a un preu inferior al que tenien 
abans de l’increment de preus.

Aquest any, la SUR, en col·laboració amb les universi-
tats, ha posat en marxa una convocatòria nova de be-
ques adreçades a estudiants de màsters i de doctorat 
perquè les persones beneficiàries contribueixin a la se-
va formació en els àmbits acadèmics i contribueixin 
al procés de millora de l’aprenentatge dels estudiants 
universitaris, tant en temes d’atenció propera a l’estu-
diantat com en l’elaboració de materials de suport a 
l’estudi, mitjançant activitats acadèmiques dirigides 
de suport al professorat. En la primera convocatòria 
s’han concedit 519 beques.

Per altra banda, des de l’AGAUR s’ha mantingut la lí-
nia de préstecs per al finançament de la matrícula d’es-
tudis universitaris per al 2013/14.

L’informe elaborat per la Comissió Interna del Depar-
tament d’Economia i Coneixement sobre la incidència 
en la prova de matemàtiques de les Proves d’Accés a la 
Universitat de juny del 2013 va incorporar un conjunt 
de propostes de millora dels processos de revisió.

La postura del Govern envers els canvis en l’accés a 
les universitats que està proposant el Govern de l’Estat 
és que el sistema es pot refinar i millorar però cal man-
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tenir la seva essència, un procés anònim d’assignació 
basat només en el mèrit acadèmic i en les preferències 
dels estudiants.

Pel que fa a l’autonomia universitària, el Govern n’ha 
estat en tot moment completament respectuós i sempre 
ha actuat d’acord amb el que preveu la Llei d’Univer-
sitats de Catalunya.

Sobre l’avaluació dels investigadors i grups de recerca, 
tal i com ja es va fer en la convocatòria d’avaluació del 
2009 (que tenia com a finalitat donar suport a grups de 
recerca de les universitats i els centres públics i privats 
de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin com 
a activitat principal la recerca i la transferència de co-
neixement), a fi de potenciar-ne el desenvolupament o 
la consolidació en funció de les necessitats del grup, 
el capteniment del Govern en la convocatòria prevista 
properament és treballar amb la màxima transparèn-
cia i objectivitat i donar publicitat als criteris d’avalua-
ció i als resultats de la seva aplicació.

D’altra banda, tant les Universitats per la seva part i 
coordinadament a través del Consell Interuniversita-
ri de Catalunya, estan treballant en les recomanacions 
del CAREC, en aspectes de formació en emprenedoria 
i formació al llarg de la vida amb una oferta extensa 
en temes de formació en innovació i formació conti-
nuada, en incentius fiscals a la inversió en Coneixe-
ment, en avançar cap a models més flexibles d’organit-
zació, governança, avaluació i assignació d’incentius 
de les universitats, fent un esforç especial en els meca-
nismes de potenciació de la transferència de Coneixe-
ment, tant els orientats a les PIMES com a la creació 
de start-ups.

Finalment, en relació amb la continuïtat de la Comis-
sió de Governança, cal dir que les diferents aportaci-
ons realitzades per aquesta Comissió estant sent ob-
jecte d’una anàlisi i reflexió per part de les diferents 
Comissions del Consell Interuniversitari de Catalu-
nya, i a través de Jornades específiques organitzades 
per les Universitats i el Govern, cal aquí destacar els 
diferents treballs i conferencies organitzades conjun-
tament amb l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques. La previsió és poder-ho traduir en propostes i 
mesures concretes al llarg de l’any 2014.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Moció 40/X, 
sobre les condicions i les garanties del pro-
jecte BCN World
Tram. 390-00040/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 50986 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

Núm. moció: 390-00040/10

Sobre: Control compliment de la Moció 40/X, sobre 
les condicions i les garanties del projecte BCN World

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 40/X, sobre les condicions i 
les garanties del projecte BCN World (núm. de tram. 
390-00040/10), us informo del següent:

Pel que fa al punt a) d’aquesta Moció, en el text del 
Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’es-
tabliment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc (actualment en tramitació parlamentària) es van 
incorporar algunes modificacions, en relació amb la 
qüestió que es planteja, que no estaven recollides en 
l’avantprojecte inicial.

En aquest sentit, l’article 7 del projecte llei preveu la 
regulació específica dels casinos situats al centre re-
creatiu turístic pel que fa a l’accés de les persones que 
tenen l’accés prohibit, menors i persones incapacita-
des. En tot allò que no sigui específic, serà d’aplicació 
la normativa vigent en matèria de jocs i apostes.

Quan es concedeixin les corresponents autoritzacions 
d’obertura i funcionament, s’haurà de vetllar pel com-
pliment de les mesures contingudes en aquest article 7. 
Un cop l’òrgan competent en matèria de jocs i apostes 
rebi les mesures proposades pels casinos, les valorarà 
i, tenint una cura especial en la protecció dels drets 
d’aquests col·lectius més vulnerables, haurà d’actuar en 
conseqüència d’acord amb la normativa establerta.

D’altra banda, cal tenir en compte que la normativa 
catalana ja disposa de regulació específica per dispen-
sar una especial protecció a aquests col·lectius. En con-
cret, el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es 
regulen determinades prohibicions d’accés a establi-
ments de joc i el Registre de persones que tenen prohi-
bit l’accés a salons de joc, casinos i sales de bingo, té 
per objecte regular determinades prohibicions d’accés 
als establiments citats d’aquelles persones que així ho 
han sol·licitat o bé donant compliment a manaments 
judicials o com a conseqüència d’expedients sancio-
nadors. En aquest cas, els establiments de joc afectats 
han de disposar dels mitjans personals i informàtics 
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per garantir que no hi accedeixen les persones que es 
troben inscrites en l’esmentat Registre. La vulneració 
d’aquesta obligació donarà lloc a l’obertura del corres-
ponent expedient sancionador.

La Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim 
sancionador en matèria de joc, preveu en el seu article 
3 la consideració com a falta molt greu: «Autoritzar o 
permetre als menors d’edat o a persones subjectes a 
prohibició l’entrada a locals on la tinguin prohibida o 
la pràctica de jocs de sort, d’envit o d’atzar».

Quant al punt b) de la Moció, cal assenyalar que el 
Govern de la Generalitat és conscient de la necessitat 
que la pràctica del joc es faci dins d’uns paràmetres 
de responsabilitat i seguretat jurídica per a les perso-
nes usuàries. Aquesta preocupació es fa palesa, de for-
ma continuada, amb la incorporació d’articles relatius 
a la pràctica del joc de manera responsable en les di-
ferents normatives específiques reguladores del joc a 
Catalunya.

En aquest sentit, s’ha incorporat d’una forma especí-
fica la referència al joc responsable en diferents regla-
mentacions: a l’article 4 del Decret 86/2012, de 31 de 
juliol, d’aprovació del Reglament dels jocs del bingo; 
a l’article 56 del Decret 204/2001, de 24 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de casinos de joc (segons 
modificació prevista en el Decret 166/2013, de 21 de 
maig) i al Projecte de decret pel qual s’aprova el Re-
glament d’apostes (que actualment es troba en la fase 
final de la seva elaboració). Finalment, el Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc, també 
recull una referència en el seu article 9.

A més a més, la normativa vigent a Catalunya en ma-
tèria de joc (especialment els reglaments específics 
de cada modalitat de joc), tal i com ja s’ha assenya-
lat, preveu tot un seguit de mecanismes i actuacions a 
realitzar pels titulars dels establiments de joc o per la 
pròpia Administració amb la finalitat de protegir els 
drets dels usuaris en general i, molt particularment, els 
d’aquells col·lectius que, per diverses circumstàncies, 
són més vulnerables (menors d’edat, persones incapa-
citades o aquelles que tenen problemes de ludopatia).

L’incompliment d’alguna d’aquestes previsions norma-
tives (com ara la necessitat de col·locar rètols informa-
tius sobre el funcionament dels jocs, la prohibició d’en-
trada de menors o persones inscrites en els registres de 
persones que tenen prohibit l’accés a establiments de 
joc, el deure d’informar sobre els efectes addictius del 
joc...) pot comportar l’inici d’un expedient sancionador 
per part de l’Administració de la Generalitat i finalit-
zar amb la corresponent sanció administrativa.

D’altra banda, en relació amb la necessitat de treba-
llar conjuntament amb el sector empresarial del joc, el 
Departament de Salut està col·laborant en l’estudi ALI-
CE RAP Project (Addiction and Lifestyles in Contem-

porary Europe - Reframing Addictions Project), que 
és un projecte europeu de recerca quinquennal, que 
es va iniciar l’abril del 2011, cofinançat per la Comis-
sió Europea que reuneix al voltant de 200 científics 
de més de 25 països i 29 disciplines diferents, l’objec-
tiu del qual és reforçar i enriquir l’evidència científica 
per aportar més informació al diàleg públic i polític, 
i per estimular un ampli debat sobre els enfocaments 
actuals i alternatius a les addiccions. A banda de dita 
recerca, el CatSalut destina recursos públics al tracta-
ment de les addiccions al joc.

Finalment, pel que fa al punt c) de la Moció, cal asse-
nyalar que l’article 7 del Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re-
creatius turístics, i d’establiment de normes en matèria 
de tributació, comerç i joc estableix l’obligació dels ti-
tulars dels centres recreatius d’identificar les persones 
quan així s’estableixi en la normativa de prevenció de 
blanqueig de capitals.

D’altra banda, l’article 4 del citat Projecte de llei es-
tableix l’aplicació de la normativa general de la Ge-
neralitat de Catalunya en relació amb l’organització, 
explotació i pràctica de les activitats de jocs i apostes, 
a la realitzada per les empreses que siguin titulars de 
les autoritzacions de jocs en els centres recreatius tu-
rístics, sens perjudici de les peculiaritats recollides en 
el mateix Projecte pels esmentats centres.

Així, l’actual normativa reguladora de casinos, en 
concret el Decret 204/2001, de 24 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de casinos de joc, ja recull en el 
seu article 35 el sotmetiment de determinades activi-
tats relacionades amb el joc en els casinos a la norma-
tiva sobre prevenció de blanqueig de capitals.

Aquest decret llei fa remissió a la normativa sobre 
aquest tema, per tant, a la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de 
prevenció del blanqueig de capitals i del finançament 
del terrorisme, que és normativa de caràcter bàsic.

La Llei 10/2010 incorpora al dret espanyol la Directiva 
2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 
26 d’octubre de 2005, relativa a la prevenció de la uti-
lització del sistema financer per al blanqueig de capi-
tals i per al finançament del terrorisme, desenvolupada 
per la Directiva

2006/70/CE de la Comissió, d’1 d’agost de 2006, per 
la qual s’estableixen disposicions d’aplicació de la Di-
rectiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Con-
sell quant a la definició de «persones del mitjà polí-
tic» i els criteris tècnics aplicables en els procediments 
simplificats de diligència deguda pel que fa al client 
així com en el que concerneix a l’exempció per raons 
d’activitat financera ocasional o molt limitada.

La unitat executiva que té atribuïda la competència 
material pel que fa al blanqueig de capitals és el Ser-
vei Executiu de la Comissió que és un òrgan adscrit, 
orgànica i funcionalment, de la Comissió de Preven-
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ció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàri-
es (SEPBLAC), depenent del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Moció 41/X, 
sobre la proposta del Govern de l’Estat de 
reforma de l’Administració pública

Tram. 390-00041/10

Informe relatiu al compliment de la Moció

Reg. 50629 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00041/10

Sobre: Control compliment de la Moció 41/X, sobre la 
proposta del Govern de l’Estat de reforma de l’Admi-
nistració pública

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 41/X, sobre la proposta del 
Govern de l’Estat de reforma de l’Administració pú-
blica (núm. de tram. 390-00041/10), us informo del se-
güent: 

Des de la presentació oficial de l’Informe que el Go-
vern de l’Estat va encarregar a l’anomenada Comisión 
para la Reforma Administrativa (Informe CORA), el 
19 de juny de 2013, la Generalitat ha dut a terme diver-
ses actuacions per al seu estudi i per a la defensa dels 
organismes i les competències que s’hi veuen afecta-
des. L’1 de juliol de 2013, els serveis del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals varen elabo-
rar una nota on s’alertava de la potencialitat centralit-
zadora de les mesures recollides en l’Informe Cora. El 
9 de juliol, la Vicepresidenta del Govern es va adreçar 
a tots els departaments de la Generalitat sol·licitant-los 
una anàlisi de l’Informe CORA, així com la formu-
lació de contrapropostes que permetessin assolir els 
mateixos objectius d’estalvi teòricament perseguits, a 
través de mesures més coherents amb l’autogovern (su-
pressió d’organismes estatals, traspassos de de funci-
ons i serveis, transferències i delegacions de l’article 
150.2 CE, supressió o reducció de l’Administració es-
tatal perifèrica, subscripció de convenis o mecanismes 
de col·laboració, etc.). En tots aquests informes, els de-
partaments de la Generalitat varen expressar les seves 
discrepàncies i objeccions respecte totes aquelles me-
sures que impliquen una afectació competencial o la 

vulneració directa de competències de la Generalitat i 
varen formular les propostes sol3licitades.

Amb posterioritat a l’aprovació de la Moció 41/X so-
bre la proposta del Govern de l’Estat de reforma de 
l’Administració Pública, el Govern de la Generalitat 
ha prosseguit l’anàlisi i el seguiment de l’execució del 
Projecte CORA. El 9 d’octubre de 2013, els represen-
tants de la Generalitat varen fer constar l’oposició del 
Parlament i del Govern a la major part de les mesu-
res incloses en l’Informe CORA en el si de la reunió 
del Grupo de Trabajo del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera para la elaboración de un programa de 
racionalitzación administrativa. Així mateix, el 15 
d’octubre, s’inclou la Proposta estatal de reforma ad-
ministrativa dins la relació de deslleialtats recollides 
a l’informe La deslleialtat de l’Estat respecte de Ca-
talunya, elaborat pel Departament de la Presidència. 
A més, el Departament d’Economia i Coneixement, 
d’acord amb la proposta formulada pel Departament 
de Governació i Relacions Institucionals, va rebutjar el 
compromís que li exigia el Ministeri d’Hisenda i Ad-
ministracions Públiques, dins del marc del pla d’ajus-
tament, a adoptar les mesures que s’acordessin per 
implementar l’Informe CORA. Així, i a l’empara de 
l’article 176.2 EAC, el Govern va respondre aquest re-
queriment en el sentit que només assumiria el compro-
mís de complir amb aquelles mesures que comptessin 
de forma expressa amb el seu acord.

El 19 de novembre es va rebre l’esborrany elaborat per 
la Subcomisión de Duplicidades Administrativas de 
la Comisión para la Reforma de la Administración en 
desenvolupament de l’Informe CORA, document que 
també ha estat objecte d’una detallada anàlisi i que el 
passat 3 de desembre va ser presentat al Govern per la 
Vicepresidenta, tot posant de manifest que les propos-
tes plantejades per l’Estat concreten la seva voluntat 
d’eliminar un conjunt extens d’organismes i de nom-
broses funcions i actuacions de la Generalitat, per la 
qual cosa es pot qualificar com una veritable refor-
ma encoberta de la Constitució. El Govern es va com-
prometre a combatre políticament i jurídicament les 
mesures de reforma administrativa contràries a l’au-
togovern i a portar davant els tribunals qualsevol in-
tromissió en les seves competències, en la línia de la 
posició fixada el 23 d’octubre de l’any passat arran de 
l’informe de l’Institut d’Estudis Autonòmics sobre du-
plicitats administratives entre Estat i Generalitat.

D’altra banda, la Vicepresidenta del Govern va cele-
brar una reunió el 9 de desembre de 2013 amb repre-
sentants de tots els grups parlamentaris amb l’objecte 
de presentar-los el document elaborat per la Subcomi-
sión de Duplicidades Administrativas i acordar una 
reacció política conjunta davant les mesures contràries 
a l’autogovern. Així mateix, la Vicepresidenta té pre-
vist convocar els representants dels organismes afec-
tats per les propostes de supressió concretades en el 
document esmentat, tant els que estan garantits direc-
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tament per l’Estatut d’autonomia de Catalunya, com 
aquells altres que han estat creats com a conseqüència 
del legítim exercici de les competències de la Gene-
ralitat.

Amb caràcter general, el Govern de la Generalitat no 
aplicarà cap mesura que suposi una limitació o una 
minva del seu autogovern i que l’Estat plantegi amb 
caràcter voluntari a les Comunitats Autònomes. Així 
mateix, té el compromís de combatre jurídicament to-
tes aquelles mesures que afectin negativament les se-
ves competències i que l’Estat pretengui imposar per 
via legislativa o administrativa, a les quals també s’hi 
oposarà a través de tots els mecanismes institucionals 
de què disposa.

D’altra banda, el Govern de la Generalitat té plante-
jada al Govern de l’Estat la celebració d’una Comis-
sió Bilateral entre un i altre Govern, en la qual podrà 
fer constar el seu posicionament contrari a la reforma 
administrativa que impulsa el Govern de l’Estat i sol-
licitar la retirada de bona part de les seves mesures, 
així com l’adopció de mesures més respectuoses i co-
herents amb l’autogovern. Aquesta reunió (i la d’altres 
òrgans bilaterals, com la Comissió Mixta d’Afers Eco-
nòmics i Fiscals, igualment sol3licitada) també ha de 
servir per reivindicar novament, i al màxim nivell, la 
liquidació dels deutes pendents que l’Estat té contrets 
amb la Generalitat en àmbits molt diversos.

Aquesta posició es mantindrà igualment en totes aque-
lles reunions de caràcter bilateral o multilateral que 
se celebrin per debatre o acordar mesures relaciona-
des amb la reforma administrativa que impulsa l’Es-
tat, debat en el qual la Generalitat hi participarà amb 
el plantejament de propostes de reforma administra-
tiva articulades sobre mesures alternatives –quan no 
diametralment oposades– a les formulades per l’Estat, 
partint de les reivindicacions tradicionals de la Ge-
neralitat i de les propostes plantejades pels diversos 
departaments. Entre aquestes propostes alternatives 
hi consta la necessitat de negociar i aprovar els tras-
passos pendents; la conveniència d’utilitzar les lleis 
de transferència o delegació de facultats estatals a la 
Generalitat per aclarir el sistema competencial i resol-
dre algunes de les disfuncions que presenta; l’exigèn-
cia que l’Estat faci un ús més respectuós i limitats dels 
seus títols competencials, en particular, dels de caràc-
ter horitzontal o de naturalesa bàsica; l’exigència que 
l’Estat respecti i doni compliment a totes les sentèn-
cies del Tribunal Constitucional que reconeixen com-
petències a la Generalitat o que posen en relleu la il-
legitimitat de les iniciatives normatives i executives de 
l’Estat; la convocatòria i el funcionament regular dels 
òrgans bilaterals constituïts entre la Generalitat i l’Es-
tat; la potenciació de la col·laboració horitzontal entre 
les Comunitats Autònomes; i, en particular, la supres-
sió d’un bon nombre d’organismes i òrgans centrals i 
perifèrics de l’Administració de l’Estat, especialment 

en aquells camps confiats a la competència de la Ge-
neralitat.

Barcelona, 16 de desembre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Moció 43/X, 
sobre l’ocultació o dissimulació del rostre 
en l’espai públic i les mesures que s’han 
d’adoptar en matèria de seguretat pública
Tram. 390-00043/10

Informe relatiu al compliment de la Moció

Reg. 50949 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00043/10

Sobre: Control compliment de la Moció 43/X, sobre 
l’ocultació o dissimulació del rostre en l’espai públic 
i les mesures que s’han d’adoptar en matèria de segu-
retat pública

Comissió competent: Comissió d’Interior

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 43/X, sobre l’ocultació o dis-
simulació del rostre en l’espai públic i les mesures que 
s’han d’adoptar en matèria de seguretat pública (nú-
mero de tramitació 390-00043/10), us informo del se-
güent:

Quant a l’apartat a), que insta el Govern a estudiar i 
analitzar supòsits de limitació o prohibició d’ocultació 
del rostre a l’espai públic sota els paràmetres de segu-
retat ciutadana i ordre públic a l’empara del que esta-
bleix l’article 164 de l’Estatut d’autonomia, per tal de 
respectar unes normes comunes de convivència i pre-
servar la integritat de les persones amb independència 
de l’origen, el sexe o la manera de pensar, d’acord amb 
el que estableix l’article 15.2 de l’Estatut:

El Departament d’Interior es troba, actualment, en la 
fase de realització dels treballs preparatoris per a ela-
borar l’avantprojecte de llei de la protecció de la segu-
retat als espais públics. Aquesta llei té com a objectiu 
harmonitzar la pluralitat d’interessos que conflueixen 
en els espais públics; és a dir, garantir tant la seguretat 
en la convivència als espais públics com el gaudi pací-
fic dels drets que tenen els ciutadans quan convergei-
xen amb altres actors als espais públics. Dins d’aquest 
marc regulatori s’analitzarà la qüestió relativa a l’ocul-
tació del rostre als espais públics.



13 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 228

4.50.02. INFORMACIó 72

Pel que fa a l’apartat b), que insta a presentar, tan avi-
at com sigui possible, un projecte de llei en què s’in-
cloguin la regulació del supòsit d’ocultació del rostre 
a l’espai públic i la dels supòsits que calgui garantir 
la convivència ciutadana i la dignitat de les persones, 
d’acord amb la competència en matèria de seguretat 
pública que correspon a la Generalitat de Catalunya, 
informar que el Departament d’Interior té la previsió 
d’iniciar la tramitació parlamentària durant l’any 2014.

Finalment, en relació amb l’apartat c) que insta a do-
tar els ajuntaments de la cobertura legal necessària en 
relació amb les ordenances que aprovin en matèria de 
seguretat i espai públic, i també de mitjans per a incre-
mentar la mediació que condueixi a la incorporació de 
totes les persones a la nostra societat amb els mateixos 
drets i obligacions:

Els ens locals, com a actors en el marc d’administra-
cions amb competències a l’espai públic, són una peça 
més dels sistema de garanties de la convivència pacífi-
ca dins d’aquest espai, en exercici de les competències 
que els reconeix la legislació bàsica de règim local i 
la legislació municipal de Catalunya, per la qual co-
sa la norma que es desenvolupi ha de tenir en compte 
aquest marc.

Barcelona, 16 de desembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 50/X, 
sobre la negociació del sistema de finança-
ment autonòmic
Tram. 390-00050/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 50894 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

Núm. moció: 390-00050/10

Sobre: Control compliment de la Moció 50/X, sobre la 
negociació del sistema de finançament autonòmic

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 50/X, sobre la negociació del 
sistema de finançament autonòmic (núm. de tram. 
390-00050/10), us informo del següent:

El Govern ha donat trasllat al Govern de l’Estat la ne-
cessitat de la revisió del model de finançament i que es 
pugui aplicar a partir de l’1 de gener de 2014, encara 
que sigui retroactivament.

D’altra banda, el passat 15 de d’octubre es va presen-
tar al Govern un document sobre els incompliments de 
l’Administració central envers la Generalitat de Cata-
lunya, en el qual es varen detallar tots els conceptes 
en què l’Estat és deslleial amb la Generalitat. Un dels 
conceptes inclosos en aquest document és el de la des-
lleialtat en el compliment de la Disposició addicional 
tercera de l’Estatut.

Des del Departament d’Economia i Coneixement s’es-
tà treballant per a aconseguir un model de finança-
ment que permeti aconseguir el volum de recursos que 
requereix la Generalitat d’acord amb la realitat socioe-
conòmica de Catalunya.

Pel que fa a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i 
Fiscals Estat-Generalitat (CMAEF), cal fer esment 
que des de la constitució del Govern del PP, el Govern 
de la Generalitat va plantejar en reiterades ocasions la 
necessitat de renovació dels membres de la representa-
ció de l’Administració General de l’Estat a la CMAEF. 
Finalment, mitjançant l’Ordre HAP/2772/2012, de 13 
de desembre (BOE 310), es va publicar l’Acord del 
Consell de Ministres de 13 de juliol de 2012, pel qual 
es van designar els representats de l’Administració 
General de l’Estat a aquesta Comissió.

El Govern de la Generalitat ha proposat de forma rei-
terada al Govern de l’Estat la convocatòria del Ple de 
la CMAEF. La darrera proposta de reunió es va for-
malitzar el 25 de setembre de 2013, mitjançant sen-
gles escrit del President de la representació de la Ge-
neralitat a la CMAEF adreçats al ministre d’Hisenda 
i Administracions Públiques, Sr. Cristobal Montoro, i 
al secretari d’Estat d’Administracions Públiques i pre-
sident de la representació de l’Estat en aquesta comis-
sió. Hores d’ara, no s’ha rebut resposta formal a cap 
dels escrits esmentats. D’altra banda, el capteniment 
del Govern de l’Estat posa en relleu la seva voluntat 
de determinar de forma unilateral el calendari de la 
negociació del nou sistema de finançament i de desen-
volupar aquesta negociació principalment en fòrums 
multilaterals.

La darrera reunió de la CMAEF va tenir lloc el mes 
de novembre de 2010. El fet que no s’hagi produït cap 
mes reunió des d’aleshores, es deu a la negativa tàcita 
del Govern del PP de convocar els òrgans bilaterals de 
cooperació i diàleg entre la Generalitat i l’Estat consti-
tuïts per l’Estatut d’autonomia de 2006.

Pel que fa a la convocatòria dels representats dels 
grups parlamentaris, cal posar de manifest que el mo-
ment en què es fixi una data per la celebració d’una re-
unió del Ple de la CMAEF és previst de convocar els 
representants dels grups parlamentaris a participar a 
la reunió prèvia de la representació de la Generalitat.

Finalment, el conseller d’Economia i Coneixement 
ha sol·licitat comparèixer al Parlament per a donar-hi
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compte dels acords i els resultats obtinguts en els ges-
tions fetes amb el Govern de l’Estat.

Barcelona, 17 de desembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Moció 59/X, 
sobre política cultural
Tram. 390-00059/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 50635 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua 

Núm. moció: 390-00059/10

Sobre: Control compliment de la Moció 59/X, sobre 
política cultural

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a l’apartat a) de la Moció 59/X, sobre po-
lítica cultural (núm. de tram. 390-00059/10), us infor-
mo del següent: 

El conseller de Cultura ha sol·licitat una sessió infor-
mativa (355-00088/10) davant la Comissió de Cultura i 
Llengua per tal d’informar sobre el projecte funcional, 
la missió, els continguts, les funcions, els eixos estra-
tègics, pressupost i organigrama de l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural, alhora que el director general 
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni manté una 
ronda de contactes amb els portaveus de Cultura dels 
diferents grups parlamentaris per tal que aquests pu-
guin tenir coneixement dels detalls de l’Agència abans 
de la seva entrada en funcionament.

Barcelona, 17 de desembre de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura 

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 24

Convocada per al dia 16 de gener de 2014

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

16 de gener de 2014

11.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei orgànica de delegació a 
la Generalitat de Catalunya de la competència per a 
autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el 
futur polític de Catalunya. Tram. 270-00009/10. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa i Grup Mixt. Proposta de tramita-
ció en lectura única i debat i votació del text presentat 
(BOPC 221, 7).

Palau del Parlament, 10 de gener de 2014

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català
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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

Estats de desenvolupament i d’execució del 
Pressupost de la Generalitat en data del 30 
de setembre de 2013
Tram. 334-00046/10

Presentació

Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 51697 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

Molt Honorable Senyora Presidenta del 
Parlament de Catalunya

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats 
de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 30 de setembre de 2013, i 
l’informe sobre l’evolució dels resultats no financers i 
de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 
de la mateixa Llei, per al seu lliurament a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de 
Catalunya.

Barcelona, 18 de desembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre l’evolució dels resultats no fi-
nancers i de l’endeutament de la Generalitat 
en data del 30 de setembre de 2013
Tram. 334-00047/10

Presentació

Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 51697 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 08.01.2014

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es re-
produeix en l’expedient amb NT 334-00046/10.

Pla anual de cooperació al desenvolupa-
ment per al 2013
Tram. 334-00048/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 51737 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 

Cooperació: Mesa del Parlament, 08.01.2014

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 Generalitat de Ca-
talunya del dia d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord 
que es reprodueix a continuació: 

«S’aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupa-
ment per a 2013.»

I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 23 de desembre de 2013.

Barcelona, 23 de desembre de 2013

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

Acord

GOV/ /2013, de 23 de desembre,  
pel qual s’aprova el Pla anual de cooperació  
al desenvolupament per a 2013

L’article 9 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de 
cooperació al desenvolupament, estableix que els 
plans anuals són l’instrument de l’activitat de l’Ad-
ministració de la Generalitat en aquest àmbit i han de 
desenvolupar els objectius, les prioritats i els recursos 
establerts pel Pla director.

D’acord amb aquest mateix precepte, la formulació del 
projecte correspon a la Direcció General de Coopera-
ció al Desenvolupament, competent en matèria de co-
operació al desenvolupament. La formulació definiti-
va correspon al conseller o consellera competent en 
matèria d’acció exterior el qual, amb les preceptives 
consultes prèvies, entre altres als agents de coopera-
ció, en el marc del Consell de Cooperació al Desenvo-
lupament, l’ha d’elevar al Govern perquè deliberi i, si 
s’escau, l’aprovi.

Un cop aprovat, el Pla anual ha de ser presentat al Par-
lament perquè en tingui coneixement i el pugui de-
batre.

El Pla anual de cooperació al desenvolupament per 
a 2013 és el tercer pla anual del tercer cicle de pla-
nificació d’aquesta política pública, cicle que es va 
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iniciar amb l’entrada en vigor del Pla director de 
cooperació al desenvolupament 2011-2014, apro-
vat mitjançant la Resolució 754/VII, de 22 de juliol 
del 2010, del Parlament de Catalunya (DOGC núm. 
5690, d’11.8.2010).

La proposta del Pla anual de cooperació al desenvolu-
pament per a 2013 ha estat informada favorablement 
pel Consell de Cooperació al Desenvolupament, la Co-
missió de Coordinació amb els Ens Locals i la Comis-
sió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolu-
pament.

Per tot això, a proposta del conseller de la Presidència, 
el Govern

Acorda: 

1. Aprovar el Pla anual de cooperació al desenvolu-
pament per a 2013, que s’adjunta com annex a aquest 
Acord.

2. Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, tret del seu docu-
ment annex Pla anual de cooperació al desenvolupa-
ment per a 2013, que es podrà consultar a través de 
la pàgina web http://www20.gencat.cat/portal/site/co-
operaciocatalana, en el Departament de Presidència.

3. Disposar que es presenti aquest Pla al Parlament 
perquè en tingui coneixement i el pugui debatre.

Barcelona, 23 de desembre de 2013

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

N. de la R.: El Pla anual de cooperació al desenvo-
lupament per a 2013 pot ésser consultat a l’Arxiu del 
Parlament.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 8434/2006, in-
terposat per més de cinquanta diputats del 
Grup Parlamentari Popular del Congrés dels 
Diputats contra determinats articles de la 
Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis profes-
sionals
Tram. 381-00003/07

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 50300 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 17.12.2013

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal, compuesto por don Francisco 
Pérez de los Cobos Orihuel, doña Adela Asua Bata-
rrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarna-
ción Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fer-
nando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, 
don Santiago Martínez-Vares García, don Juan An-
tonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, 
ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 8434-2006 
promovido por más de cincuenta Diputados del Gru-
po Parlamentario Popular del Congreso de los Dipu-
tados, y, en su representación y defensa por el Comi-
sionado don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa en 
relación con los artículos 2, 17 a 21, 23, 37.4 y 5, 38, 
44.4, 48, 54, 67 y 70; disposición transitoria quinta y 
disposición adicional segunda de la Ley del Parlamen-
to de Cataluña 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de 
profesiones tituladas y de los colegios profesionales, 
en conexión con el artículo 125 de la Ley Orgánica 
6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña. Han comparecido y formulado 
alegaciones el Abogado del Estado, el Abogado de la 
Generalitat de Cataluña y el Letrado del Parlamento 
de Cataluña. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro 
José González-Trevijano Sánchez, quien expresa el pa-
recer del Tribunal.
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I. Antecedentes

1. El día 8 de septiembre de 2006 tuvo entrada en el 
Registro General de este Tribunal Constitucional, es-
crito de don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, co-
misionado por más de cincuenta diputados del Grupo 
Popular del Congreso de los Diputados, por el que, en 
nombre y representación de los mismos, interpone re-
curso de inconstitucionalidad en relación con los artí-
culos 2, 17 a 21, 23, 27, 37.4 y 5, 38, 44.4, 48, 54, 67 
y 70; disposición transitoria quinta y disposición adi-
cional segunda de la Ley del Parlamento de Catalu-
ña 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones 
tituladas y de los colegios profesionales, en conexión 
con el artículo 125 del nuevo Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 
19 de julio.

Tras justificar el cumplimiento de los requisitos proce-
sales para la formulación del presente recurso, la de-
manda plantea, como cuestión previa, la inconstitucio-
nalidad del artículo 125.1 de la Ley Orgánica 6/2006, 
de 19 de julio, por la que se aprueba el nuevo Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, que atribuye a la Generali-
tat competencia exclusiva sobre colegios profesionales 
y sobre profesiones tituladas. La calificación como ex-
clusiva de esa competencia vulnera las competencias 
que corresponden al Estado en virtud del art. 149.1.1 
y 18 CE y contradice abiertamente la jurisprudencia 
constitucional, que ha declarado que corresponde al 
Estado establecer las normas básicas ordenadoras de 
los colegios profesionales, en su condición de entida-
des que ejercitan funciones públicas delegadas, ac-
tuando en tales casos como Administraciones públi-
cas. Dicho exceso competencial no resulta salvado por 
el hecho de que el precepto haga expresa mención al 
necesario respeto a las previsiones contenidas en los 
artículos 36 y 139 CE, ni resulta corregido por el he-
cho de que se configure como compartida entre el Es-
tado y Cataluña la competencia para el establecimien-
to de los requisitos para la creación de los colegios y 
para ser miembros de los mismos. La inconstituciona-
lidad se evidencia al especificar el precepto estatutario 
(apartados a, b, c, d, y e) el contenido material al que 
«en todo caso», alcanza la competencia exclusiva de la 
Generalitat, y, en algunos casos dicha extralimitación 
competencial es manifiesta como, por ejemplo, al refe-
rir esa exclusividad competencial al propio régimen de 
colegiación y adscripción, no resultando aceptable la 
pretensión de cerrar anticipadamente la posibilidad de 
que el Estado pueda incidir en la materia, fijando re-
glas comunes de general aplicación. Dicha argumen-
tación se hace extensiva a las previsiones contenidas 
en el párrafo 4 del mismo artículo 125, referidas a las 
competencias exclusivas de la Generalitat sobre las 
profesiones tituladas, por vulneración de lo dispuesto 
en el art. 149.1.30 CE.

En relación con lo dispuesto en la Ley 7/2006, de 31 
de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los 

colegios profesionales de Cataluña, los motivos so-
bre los que se asienta la impugnación de los diferentes 
preceptos, son los que a continuación se mencionan.

a) Se considera contraria al orden constitucional de 
distribución de competencias la incorporación del 
concepto de «profesión titulada» que efectúa el art. 2, 
por cuanto la competencia autonómica sobre «ejerci-
cio de profesiones tituladas» no le habilita para deter-
minar cuándo una profesión debe pasar a ser profe-
sión titulada, determinación que corresponde efectuar 
al Estado por mor de la competencia que le atribuye 
el art. 149.1.30 CE en materia de «regulación de las 
condiciones de obtención, expedición y homologa-
ción de títulos académicos y profesionales». A juicio 
del recurrente, la jurisprudencia constitucional recaída 
en esta materia (SSTC 122/1989, 11/1993, 386/1993 y 
330/1994), permite concluir que pertenece a la compe-
tencia del Estado regular aquellos aspectos que carac-
terizan jurídicamente a las profesiones tituladas, tales 
como la concreción de las actividades que compren-
den, las obligaciones y derechos de los profesionales, 
o su carácter colegiado, lo que evidencia que el legis-
lador catalán no puede adoptar un concepto de profe-
sión titulada. La intervención estatal sobre el ejercicio 
de las profesiones tituladas queda aún más reforzada 
cuando, por las características de las profesiones, el 
ejercicio de éstas se desarrolle en específicos ámbi-
tos materiales competencialmente reservados al Esta-
do, como es el caso de los Abogados y Procuradores 
(STC 56/1990) o de los Notarios y Registradores de 
la Propiedad y Mercantiles (STC 87/1989), e incluso 
en relación a determinadas actividades profesionales 
no necesitadas de titulación académica específica, el 
Estado puede también ejercitar algunas competencias 
ordenadoras, como ocurre en la materia de «seguros» 
(STC 86/1989).

b) Las competencias de la Generalitat de Cataluña en 
materia de colegios profesionales, no habilitan a és-
ta para imponer a los correspondientes profesionales, 
como condición para el ejercicio profesional, la cole-
giación obligatoria, pues tal determinación sólo co-
rresponde adoptarla al Estado, al amparo de las com-
petencias resultantes del art. 149.1.1 y 18 CE. Por este 
motivo la Ley autonómica incurre en extralimitación 
competencial, al determinar que corresponde al Go-
bierno de la Generalitat, mediante decreto, la creación 
de colegios profesionales (art. 37.4), previa apreciación 
por el Parlamento de la afección al interés público y la 
especial relevancia social o económica de las funcio-
nes inherentes a la profesión (art. 37.5), y al reconocer 
simultáneamente que la incorporación al correspon-
diente colegio profesional es requisito necesario para 
el ejercicio de la profesión colegiada (art. 38.1). La an-
terior inconstitucionalidad se proyecta igualmente so-
bre el art. 54 de la Ley, al requerir de una ley del Parla-
mento de Cataluña para la creación de nuevos colegios 
profesionales a partir de la fusión o segregación de co-
legios preexistentes.
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c) La configuración del principio de colegiación úni-
ca sancionado por el art. 44.4 de la Ley autonómica, 
en desarrollo de la norma básica contenida en el art. 
3.2 de la Ley estatal 2/1974, no es conforme al orden 
constitucional de distribución de competencias, por 
contradecir lo dispuesto en la mencionada norma bási-
ca. En concreto, se introduce una excepción al princi-
pio de colegiación única que no está contemplado en la 
legislación básica del Estado: «salvo en el supuesto de 
que una ley disponga otra cosa debido a la exigencia 
del deber de residencia para la prestación de los servi-
cios profesionales». De otra parte, el segundo párrafo 
del art. 44.4 dispone que «los profesionales colegiados 
solo pueden estar sujetos al deber de comunicación al 
colegio profesional del lugar donde deban prestar sus 
servicios cuando así se establezca legalmente», previ-
sión que contradice también lo dispuesto en la norma 
básica, al sustituir la norma estatutaria corporativa –
el estatuto general o los estatutos autonómicos– como 
fuente de creación del deber de comunicar las actua-
ciones profesionales realizadas fuera del territorio de 
colegiación, por una disposición de rango legal.

d) El art. 38.2 y la disposición adicional segunda, se 
impugnan en cuanto dispensan de colegiación a los 
profesionales que desarrollan su actividad profesional 
característica, propia y específica, en un régimen de 
dependencia funcionarial o asimilable, por entender 
que, al igual que la Comunidad Autónoma carece de 
competencia para crear profesiones sujetas a colegia-
ción obligatoria, tampoco puede excepcionar la cole-
giación obligatoria cuando el Estado la haya estableci-
do y, en concreto, no puede excepcionarla por razón, 
sin más, de que la actividad propia de la profesión se 
realice por cuenta de la Administración y no por cuen-
ta propia. Solo en el supuesto de que el destinatario de 
la actividad profesional sea la propia Administración, 
de la que el profesional depende por su condición de 
funcionario o personal laboral, puede excepcionarse la 
colegiación obligatoria; pero cuando los destinatarios 
son los particulares, el hecho de que la actividad no se 
preste por cuenta propia, sino por cuenta de la Admi-
nistración, no habilita a excluir la obligación de cole-
giación, salvo que, con el carácter de norma básica, lo 
haya previsto el legislador estatal.

e) La inconstitucionalidad de los arts. 17 a 21, 23 y 48 
se fundamenta en la definición de un sistema sancio-
nador aplicable a las profesiones colegiadas, que im-
pide la tipificación de nuevas infracciones y sanciones 
por los propios colegios profesionales, e impide, lógi-
camente, su articulación con el régimen disciplinario 
estatal vía acomodación al estatuto general. La inclu-
sión de un régimen disciplinario común a las profesio-
nes colegiadas en una regulación corporativa estatal 
deriva de la necesidad de una regulación del régimen 
disciplinario corporativo de carácter básico idéntico 
en todo el Estado, con arreglo al art. 6.3 g) de la Ley 
2/1974, de colegios profesionales, que tiene la condi-
ción de norma básica ex art. 149.1.18 CE.

f) En tanto el Estado ha dispuesto con el carácter de 
norma básica y al amparo del art. 149.1.18 CE, la exis-
tencia de consejos generales en los que necesariamen-
te participan las demás organizaciones colegiales de 
una misma profesión, el art. 70 incurre en extralimi-
tación competencial, en cuanto elimina o excluye de 
tales consejos a las organizaciones colegiales existen-
tes en el ámbito territorial de Cataluña y afirma taxa-
tivamente que las relaciones de la organización cole-
gial y de consejos de colegios de Cataluña con otras 
entidades de la misma profesión fuera de su ámbito 
territorial se rigen por el principio de colaboración y 
cooperación voluntarias; desconoce así lo dispuesto en 
la Ley 2/1974, sobre colegios profesionales y en la Ley 
12/1983, del proceso autonómico, que debe reputarse 
básica ex art. 149.1.18 CE.

g) La disposición transitoria quinta, que permite la 
creación de colegios de Cataluña, superpuestos a co-
legios únicos de ámbito nacional, no resulta confor-
me a la Constitución por comportar un efecto extra-
territorial, que pretende soslayarse por el expediente 
técnico de modificar el punto de conexión de la legis-
lación, que, en este caso, no se refiere a los colegios 
sino que se identifica con los «profesionales incorpo-
rados al colegio único de ámbito estatal a través de 
cualesquiera delegaciones radicadas en Cataluña». Se 
vulnera además el principio de unidad o monopolio 
colegial, reconocido en el art. 4.3 de la Ley 2/1974, 
de colegios profesionales, de conformidad con el cual, 
sólo puede existir un único colegio profesional en un 
mismo territorio.

h) El art. 67 contiene una inequívoca regla procesal, 
en la medida en que, por una parte, incorpora una afir-
mación de la atribución de competencia jurisdiccional 
a favor del orden contencioso-administrativo respecto 
de los actos corporativos sujetos a Derecho adminis-
trativo y, por otra, precisa los supuestos de personas 
y entidades legitimadas para la interposición del con-
siguiente recurso contencioso-administrativo, vulne-
rando la competencia exclusiva del Estado en materia 
de legislación procesal ex art. 149.1.6 CE, sin que se 
aprecie la concurrencia de la necesaria especialidad, 
derivada de la particularidad del Derecho sustantivo 
autonómico. Dicho reproche se hace extensible a las 
menciones que en el art. 27 de la Ley autonómica se 
hace a la impugnación ante la jurisdicción contencio-
so-administrativa de las resoluciones sancionadoras.

En otrosí digo, se solicita que el Tribunal recabe del 
Parlamento de Cataluña y del Gobierno de la Genera-
litat el expediente de elaboración del proyecto de ley 
recurrido y cuantos informes y documentos se hayan 
elaborado en relación a la Ley y los extremos impug-
nados, a efectos de formar mejor juicio y, en su caso, 
completar las alegaciones en el trámite procesal co-
rrespondiente.

2. Este Tribunal, mediante providencia de la Sección 
Primera de 10 de octubre de 2006, admitió a trámite el 
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recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 
cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular 
del Congreso de los Diputados, y en su representación 
y defensa por el comisionado don Ignacio Astarloa 
Huarte-Mendicoa, acordando dar traslado de la de-
manda y documentos presentados, conforme establece 
el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional, al Congreso de los Diputados y al Senado, por 
conducto de sus Presidentes, así como al Gobierno y 
al Parlamento de Cataluña, al objeto de que en el pla-
zo de quince días, pudieran personarse en el proceso 
y formular las alegaciones que estimaran pertinentes; 
respecto a lo interesado en el otrosí digo de la deman-
da, se dispone que en el momento procesal oportuno 
se acordará lo procedente, y se acuerda publicar la in-
coación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. En fecha 13 de octubre, el Abogado del Estado se 
persona, en nombre del Gobierno, en el referido re-
curso y solicita prórroga por el máximo legal del pla-
zo concedido, para formular alegaciones. En posterior 
providencia de este Tribunal, de la misma fecha, se le 
tiene por personado y se le prorroga en ocho días más 
el plazo concedido en anterior providencia.

4. La Mesa del Congreso de los Diputados, por escrito 
de su Presidente de 17 de octubre de 2006, acuerda dar 
por personada a la Cámara en este procedimiento y 
por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

5. En fecha 23 de octubre de 2006, el Letrado del Par-
lamento de Cataluña, en nombre y representación del 
mismo, solicita se le tenga por personado y se le con-
ceda prórroga para formular alegaciones. En provi-
dencia de 24 de octubre siguiente, la Sección Primera 
del Tribunal acuerda la personación y la prórroga en 
ocho días del plazo concedido en anterior providencia.

6. La Mesa del Senado, por escrito de su Presidente de 
23 de octubre de 2006, acuerda dar por personada a la 
Cámara en el procedimiento y por ofrecida su colabo-
ración a los efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional.

7. El Abogado de la Generalitat de Cataluña, en repre-
sentación y defensa de su Gobierno, se persona en el 
procedimiento en fecha 26 de octubre de 2006, y soli-
cita prórroga del plazo para efectuar alegaciones hasta 
el máximo legalmente posible. Por providencia de la 
Sección Primera de este Tribunal, de 31 de octubre si-
guiente, se le tiene por personado en nombre de dicho 
Gobierno y se le prorroga en ocho días el plazo conce-
dido en anterior providencia.

8. En fecha 16 de noviembre de 2006 tiene entrada en 
este Tribunal escrito de alegaciones del Abogado del 
Estado, en el que señala que se limitará en el presente 
recurso a defender la constitucionalidad del art. 125 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), con re-
misión a los argumentos utilizados en el recurso núm. 

8045-2006, planteado contra la Ley Orgánica de refor-
ma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Conside-
ra el Abogado del Estado que la omisión de cláusulas 
de salvaguarda de las competencias constitucionales 
del Estado que puedan incidir en las competencias ex-
clusivas de la Generalitat, no convierte en inconstitu-
cional el precepto estatutario silente ni impide que las 
competencias exclusivas del Estado se desplieguen le-
gítimamente en toda su extensión, alcance y eficacia, 
dado que las mismas derivan directamente de la Cons-
titución y no de un reconocimiento estatutario inne-
cesario. La atribución competencial a la Comunidad 
Autónoma debe entenderse limitada por el legítimo 
ejercicio por el Estado de sus competencias exclusi-
vas, tal y como las ha definido este Tribunal. Concluye 
el Abogado del Estado que la demanda no incorpo-
ra nuevos razonamientos sobre la inconstitucionalidad 
del art. 125 del Estatuto, por lo que procede remitirse 
a la interpretación que del mismo hizo esa parte en el 
recurso 8045-2006.

9. En fecha 21 de noviembre de 2006, tiene entrada 
en el Tribunal el escrito de alegaciones de la Abogada 
de la Generalitat de Cataluña, en el que plantea, como 
cuestiones previas, la necesidad de concretar los pre-
ceptos que son objeto de impugnación en el presente 
recurso de inconstitucionalidad que, a su juicio, los re-
currentes no identifican con la debida claridad; y la so-
licitud de que se declare la inadmisibilidad del recurso 
en relación con el art. 125 EAC, al encontrarse pen-
diente el recurso de inconstitucionalidad núm. 8045-
2006 interpuesto por ese mismo Grupo Parlamentario 
Popular contra la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, 
de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, lo 
que crea una situación de litispendencia que afecta a la 
pretensión deducida por el recurrente en la demanda, 
y a los motivos en que se fundamenta la impugnación, 
que no pueden ser modificados por la parte.

Se efectúa, no obstante, un examen de fondo del men-
cionado art. 125 EAC, afirmando que las competen-
cias autonómicas en materia de colegios profesionales 
no son sólo exclusivas, sino que, en relación con deter-
minados extremos, se configuran como compartidas, 
como son las relativas a la caracterización de estas 
personas jurídicas y a las condiciones para la crea-
ción de la entidad y los requisitos que han de reunir 
sus miembros para incorporarse (art. 125.2), que son 
elementos centrales o nucleares de la organización y 
funcionalidad de estas corporaciones; y esta configu-
ración implica que la competencia estatal es exclusiva 
para establecer las bases en estas áreas, siendo la com-
petencia autonómica exclusiva en relación a los restan-
tes aspectos. Esa competencia exclusiva autonómica se 
contempla, además, con el debido respeto a lo dispues-
to en los arts. 36 y 139 CE, lo que supone que la Ge-
neralitat de Cataluña no podrá ignorar aquello que con 
carácter básico haya determinado el Estado; así como 
que el sometimiento a lo dispuesto en el art. 139 CE 
implica, no que la Comunidad Autónoma pueda igno-
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rar lo determinado en el art. 149.1.18 CE, sino que, en 
el ámbito de Cataluña, las normas sobre dicha materia 
habrán de emanar de la propia Comunidad Autónoma.

En cuanto a las profesiones tituladas, el art. 125.4 EAC 
añade un expreso recordatorio de las competencias es-
tatales en este campo, principalmente en virtud del 
art. 149.1.30 CE, lo que implica que el alcance de la 
regulación autonómica quedará modulado por el con-
tenido de las normas estatales sobre titulaciones aca-
démicas y profesionales, que podrán proyectarse sobre 
el ejercicio de las actividades que aquéllas amparan. 
Además, el respeto a las previsiones del art. 139 CE 
determina que la Generalitat, dentro del ejercicio de 
su competencia exclusiva, haya de tener en cuenta el 
modelo de régimen de colegiación que eventualmen-
te establezca el Estado en relación con concretas pro-
fesiones tituladas, en virtud de su competencia sobre 
las bases del régimen jurídico de las Administraciones 
públicas (art. 149.1.18 CE).

En lo que respecta a la impugnación dirigida contra la 
Ley 7/2006, los argumentos esgrimidos por el Aboga-
do de la Generalitat de Cataluña, pueden resumirse en 
los que a continuación se mencionan.

a) En relación con el art. 2, el representante autonómi-
co afirma que el Estado, en ejercicio de su competen-
cia para establecer títulos académicos y profesionales 
(art. 149.1.30 CE), es quien ha de determinar cuándo 
una concreta profesión es o pasa a ser titulada, pero 
tal regulación no puede ser de carácter general, pues 
vendrá referida en cada caso al título que esté estable-
ciendo o la profesión titulada que proceda crear, sien-
do así que la regulación de su ejercicio corresponde 
a las Comunidades Autónomas, y, para dicha regula-
ción, aunque sea a simples efectos ilustrativos, habrá 
que señalar qué se entiende por profesión titulada y en 
qué consiste el ejercicio de la profesión. No se vulnera 
pues la competencia exclusiva estatal del art. 149.1.30 
CE, dado que la misma no incluye la facultad de de-
finir con carácter general el concepto de profesión ti-
tulada.

b) En materia de creación de colegios oficiales, régi-
men de adscripción obligatoria y principio de cole-
giación única (arts. 37.3 y 5, 38, 44.4 y 54), afirma el 
Letrado autonómico que el art. 149.1.18 CE habilita al 
Estado para determinar los aspectos básicos del régi-
men jurídico de los colegios profesionales, entre los 
que este Tribunal Constitucional ha incluido el régi-
men de adscripción, y esa determinación ya se ha lle-
vado a cabo a través de la Ley 7/1997, de 14 de abril, 
que declaró básico el art. 3.2 de la Ley 2/1974, de co-
legios profesionales, en el que se establece el régimen 
de adscripción obligatoria, por lo que la Ley catalana 
respeta dicha previsión básica, atendido que su art. 38 
establece asimismo el carácter obligatorio de la cole-
giación. Por otra parte, y desde la perspectiva del art. 
149.1.1 CE, la limitación que supone la colegiación 
obligatoria del derecho de asociación, ya viene espe-

cíficamente admitida por la Constitución en el artícu-
lo 36, que por ello establece la reserva de ley para la 
creación de los colegios profesionales, sin precisar que 
sea a favor del legislador estatal, por lo que nada impi-
de que la garantía de establecer legalmente la colegia-
ción obligatoria tenga lugar en sede autonómica.

La previsión de colegiación única (art. 44.4) es asimis-
mo reproducción del principio básico establecido en 
el art. 3.2 de la Ley estatal; el precepto autonómico 
contempla que ese principio podría ceder si así se pre-
vé legalmente con motivo del deber de residencia para 
la prestación de servicios; tal excepción, es cierto, no 
se prevé en el redactado actual del art. 3.2 de la Ley 
2/1974, pero nada impide entender que la ley a la que 
se refiere el art. 44.4 no sea una ley básica estatal. En 
cuanto al deber de comunicación al colegio profesio-
nal contemplado en el art. 44.4, el art. 3.2 de la Ley 
2/1974 prevé que ese deber de comunicación puedan 
establecerlo los estatutos generales de los colegios o, 
en su caso, los autonómicos; a juicio del Letrado, no 
puede considerarse materialmente básico que una ac-
tuación como la comunicación, vinculada a la libertad 
profesional, pueda ser establecida por los estatutos ge-
nerales o autonómicos, por lo que la Ley autonómica 
ha optado por establecer la excepción al principio de 
colegiación única de una forma más garantista, esto 
es, por el mismo medio que se ha previsto el repetido 
principio: a través de la ley.

En cuanto a la impugnación del art. 54, considera el 
Letrado autonómico que, habida cuenta de que los re-
currentes la fundamentan en el mismo motivo por el 
que impugnan el art. 37.3 y 5, basta hacer expresa re-
misión a los argumentos utilizados para fundamentar 
la constitucionalidad de dicho precepto.

c) En lo que respecta a la dispensa de colegiación obli-
gatoria de los profesionales al servicio de las admi-
nistraciones públicas de Cataluña (art. 38.2), afirma el 
Letrado de la Generalitat que la jurisprudencia consti-
tucional ha entendido que resulta admisible excepcio-
nar a un grupo de profesionales del requisito general 
de la colegiación para ejercer una misma profesión, 
cuando ejerzan su actividad profesional exclusivamen-
te en el ámbito de la Administración pública, puesto 
que ello comporta la asunción por ésta de la tutela de 
los intereses concurrentes en el ejercicio de la profe-
sión y la garantía de que este ejercicio se ajuste a las 
reglas o normas que aseguren tanto su eficacia como la 
eventual responsabilidad del mismo. Y no ha de sus-
citar duda que quien puede establecer la dispensa es 
el legislador autonómico, y así lo ha entendido el Tri-
bunal Constitucional en su STC 76/2003, pues es él 
quien ostenta la competencia sobre el personal al ser-
vicio de la Administración catalana y el competente, 
asimismo, en materia de colegios profesionales.

d) Las previsiones en materia de potestad sancionado-
ra de los colegios profesionales, contempladas en los 
arts. 17 a 21, 23 y 48, no vulneran competencias es-
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tatales en la medida en que el régimen disciplinario 
debe ser considerado como una parte más de la mate-
ria competencial de que se trate, esto es, se configura 
como un instrumento de garantía del cumplimiento de 
las obligaciones y los deberes que impone la legisla-
ción sectorial, en este caso la Ley catalana 7/2006 y, 
por tanto, forma parte inescindible de dicha compe-
tencia sectorial.

e) En cuanto a las relaciones de los colegios y conse-
jos de colegios de Cataluña con los consejos generales 
(art. 70), a juicio del Letrado, la organización profe-
sional prevista en la Ley estatal de 1974 ha quedado 
afectada por la asunción de competencias exclusivas 
por las Comunidades Autónomas sobre colegios pro-
fesionales, que impide la pervivencia de un sistema je-
rarquizado o subordinado. El precepto autonómico no 
niega la existencia de los consejos generales ni coli-
siona con la posibilidad de que el Estado, por ley, cree 
o mantenga los consejos generales con funciones de 
representación general de los intereses corporativos. 
El hecho de que una ley postconstitucional, como es 
la Ley del proceso autonómico, determine que por ley 
estatal «podrán» constituirse consejos generales, per-
mite entender que se ha establecido un nuevo principio 
que desactiva el modelo de la Ley preconstitucional 
2/1974, en el sentido de que pasan a ser entidades po-
testativas que necesitan de una decisión legal expresa 
de creación. Ello confirma que las previsiones de la 
Ley 2/1974 en esta materia no pueden tener la conside-
ración de básicas y que las Comunidades Autónomas 
pueden establecer y regular su organización colegial 
bajo el principio de autonomía.

f) La disposición transitoria quinta parte de la con-
tinuidad del colegio único estatal, sobre el que no se 
prevé ninguna determinación y, simplemente, permite 
la creación de un colegio de ámbito catalán, sin per-
juicio del mantenimiento de la adscripción en el cole-
gio estatal. Dicha previsión tiene carácter excepcional 
y se establece precisamente con la voluntad de no in-
cidir en una entidad –colegio único de ámbito estatal– 
que trasciende el ámbito de competencia autonómico. 
Se alega, además que nos hallamos ante una impug-
nación de carácter preventivo, dado que la pretendida 
inconstitucionalidad se produciría a través de la con-
creta norma autonómica que procediera a crear el co-
rrespondiente colegio profesional catalán, por la vía de 
este precepto.

g) Se rechaza, por último, la pretendida inconstitu-
cionalidad de los arts. 27 y 67, pues no puede negar-
se que la regulación que contienen tenga la condición 
de particularidad del Derecho sustantivo autonómico, 
lo que confiere a estos preceptos la cobertura del art. 
149.1.6 CE; y que el art. 19.1 d) de la Ley regulado-
ra de la jurisdicción contencioso-administrativa esta-
blece la legitimación de las Comunidades Autónomas 
para impugnar los actos y disposiciones emanadas de 
la Administración del Estado y de cualquier otra Ad-

ministración u organismo público, así como los de las 
entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en 
la legislación de régimen local.

10. En fecha 21 de noviembre de 2006 tiene entrada 
en el Registro General del Tribunal escrito de alega-
ciones formulado por el Letrado del Parlamento de 
Cataluña, en nombre y representación del mismo. Se 
plantea por el Letrado, como cuestión previa, la inad-
misión del recurso en lo que respecta al art. 125 EAC, 
por considerar que no es admisible que Diputados que 
ya han interpuesto el recurso de inconstitucionalidad 
8045-2006 contra el citado Estatuto de Autonomía, in-
terpongan sucesivos recursos contra las mismas nor-
mas impugnadas, ya que supone una duplicidad de las 
mismas acciones y hay una evidente identidad de la 
norma impugnada.

En relación con el contenido del citado precepto esta-
tutario, afirma el Letrado que los apartados 1 y 2 del 
art. 125 son plenamente constitucionales dado que en 
el apartado 2 se establece la competencia compartida 
en relación con las características nucleares de la re-
gulación de los colegios profesionales, con lo que el 
Estado puede establecer por ley la normativa que sea 
materialmente básica; y el apartado 4 del art. 125, no 
contraviene la Constitución ni la doctrina del Tribunal 
Constitucional, pues las materias que atribuye a la Ge-
neralitat son distintas de la regulación de las condicio-
nes de obtención de los títulos, que están reservadas al 
Estado en el art. 149.1.30 CE.

Considera el Letrado que es perfectamente constitu-
cional que aquellas competencias que no estén atribui-
das por la Constitución al Estado puedan ser asumidas 
por la Generalitat mediante el nuevo Estatuto, y, en 
tanto que el Estado no tiene asumida como competen-
cia propia el ejercicio de las profesiones tituladas, esta 
materia ha sido asumida por el nuevo texto estatutario; 
en este contexto, nada afecta a la competencia estatal 
del art. 149.1.30 CE que la Ley catalana, en su artículo 
2, defina, a los efectos de la Ley, lo que es una profe-
sión titulada, definición que, además, se corresponde 
con la efectuada en la STC 330/1994, FJ 4.

Respecto de lo señalado en los arts. 37.4 y 5, 38 y 54 
de la Ley catalana, se afirma que la regulación del 
ejercicio de las profesiones colegiadas es competencia 
de la Generalitat en virtud del nuevo Estatuto de Au-
tonomía, de conformidad con las previsiones del art. 
149.3 CE, lo que le habilita para establecer el procedi-
miento de creación de colegios profesionales y la obli-
gatoriedad de colegiación.

En relación con el art. 44.4, considera el Letrado que 
contiene un mero desarrollo de las bases estatales que 
no contradice lo dispuesto en las mismas, por lo que 
no cabe reproche de inconstitucionalidad.

En cuanto a la dispensa de colegiación obligatoria, a 
que se refieren el art. 38.2 y la disposición adicional 
segunda, se afirma que es conforme con la Constitu-
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ción y no vulnera la normativa básica, que por ley se 
establezca la colegiación obligatoria y la dispensa; la 
exigencia de colegiación es disponible para el legisla-
dor en virtud de razones de interés público y son di-
versas las Comunidades Autónomas que la han regu-
lado por ley.

Respecto de la potestad sancionadora de los colegios 
profesionales (arts. 17 a 21, 23 y 48), sin perjuicio de 
las facultades que se confieren en el art. 48.2 por ley 
a los colegios, en virtud del principio de legalidad en 
materia sancionadora contenido en la Constitución, la 
ley impugnada se adapta perfectamente a las previsio-
nes constitucionales.

Considera asimismo el Letrado del Parlamento de Ca-
taluña que en la materia relativa a las relaciones de los 
colegios y consejos de colegios de Cataluña con los 
consejos generales (art. 70), la Generalitat, en el marco 
de sus competencias, respetando lo establecido en la 
Constitución y en la legislación básica aplicable, pue-
de legislar en la forma que estime conveniente y, en 
este tema, ha establecido que dicha relación se efec-
túe mediante cauces de colaboración y cooperación 
voluntarias, siendo así que ninguna normativa básica 
establece la composición ni la forma de colaboración 
de los colegios y consejos de colegios con los consejos 
generales.

La disposición transitoria quinta permite la creación 
de colegios profesionales de ámbito catalán, sin que 
ello comporte la segregación del colegio de Cataluña 
que en su caso se cree, del colegio de ámbito territorial 
estatal. La ley es pues respetuosa con los colegios de 
ámbito estatal, que en nada regula, y permite que los 
colegiados a un colegio de ámbito estatal puedan tam-
bién formar parte de un colegio de ámbito catalán, por 
lo que el precepto no produce indebidamente un efec-
to extraterritorial, y en consecuencia, es plenamente 
constitucional.

Por último y respecto de lo alegado en relación con 
los arts. 27 y 67 en materia de legislación procesal, 
se afirma que la legitimación de la Administración de 
la Generalitat viene derivada de las competencias que 
ostenta en materia de colegios profesionales. El legis-
lador catalán no introduce innovación alguna, sino 
que se remite a la legislación procesal aplicable, por 
razones de complitud normativa.

11. Mediante escritos presentados en el Registro Ge-
neral de este Tribunal en fechas 1 y 2 de agosto de 
2013, el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña formulan incidente de recusación del Presi-
dente del Tribunal Constitucional en una serie de pro-
cesos, entre los que se incluye el presente recurso de 
inconstitucionalidad, por las causas 9 y 10 del art. 219 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con 
el art. 80 LOTC. Por Auto del Tribunal de17 de sep-
tiembre de 2013, se acuerda la inadmisión a trámite 
de las recusaciones promovidas, y, formulado recurso 

de súplica contra el anterior Auto por el Parlamento y 
la Generalitat de Cataluña, el Pleno, en providencia de 
12 de octubre de 2013 acordó su inadmisión a trámite.

12. Por providencia de 3 de diciembre de 2013 se acor-
dó señalar para deliberación y votación de la presente 
Sentencia el día 5 de diciembre de 2013.

II. Fundamentos juridicos

1. El presente recurso de inconstitucionalidad se inter-
pone por más de cincuenta diputados del Grupo Po-
pular en el Congreso de los Diputados, contra los arts. 
2, 17 a 21, 23, 27, 37.4 y 5, 38, 44.4, 48, 54, 67, 70, 
disposición adicional segunda y disposición transitoria 
quinta de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2006, 
de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y 
de los colegios profesionales, en conexión con el art. 
125 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de re-
forma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

El recurrente fundamenta su impugnación en conside-
rar que los preceptos incurren en exceso competencial, 
vulnerando las competencias básicas que correspon-
den al Estado en materia de colegios profesionales, en 
virtud de lo dispuesto en el art. 149.1.1 y 18 CE en re-
lación con el art. 36 CE, así como las que ostenta en 
materia de títulos académicos y profesionales, al am-
paro de lo dispuesto en el art. 149.1.30 CE. Los Letra-
dos del Gobierno de la Generalitat y del Parlamento de 
Cataluña defienden, en los términos expuestos en los 
antecedentes, la constitucionalidad de los preceptos 
impugnados, considerando que los mismos han sido 
dictados al amparo de las competencias estatutaria-
mente asumidas por la Comunidad Autónoma en las 
citadas materias.

2. Una vez expuestas sintéticamente las posiciones de 
las partes que se enfrentan en este proceso, conviene 
realizar algunas precisiones de orden procesal, antes 
de proceder al examen de la cuestión de fondo.

a) El Gobierno de la Generalitat plantea como cues-
tión previa, la necesidad de determinar con precisión 
los preceptos de la Ley que son objeto del presente re-
curso de inconstitucionalidad, pues considera que no 
resultan delimitados con suficiente claridad en el texto 
de la demanda.

Para determinar los preceptos impugnados en este re-
curso, es preciso acudir a lo señalado en el suplico de 
la demanda, que es la parte decisiva para reconocer 
y concretar el objeto de todo recurso (STC 195/1998, 
de 1 de octubre, FJ 1), y en donde se afirma que el re-
curso se dirige «contra las normas especificadas en el 
último de los fundamentos jurídicos de este recurso en 
conexión con el art. 125 del nuevo Estatuto de Autono-
mía de Cataluña»; remisión ésta que ha de entenderse 
efectuada al apartado cuarto de la demanda (recapitu-
lación final), en donde se enumeran los preceptos ob-
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jeto del recurso, preceptos que coinciden con los que 
se han citado en el encabezamiento de esta resolución.

Se aprecia, no obstante, la existencia de un error ma-
terial en la referencia que se efectúa al art. 37.4 de la 
Ley 7/2006, dado que el contenido de la regulación 
que se impugna aparece recogido en el apartado 3 del 
precepto, por lo que ha de ser a este último al que de-
be entenderse dirigido el recurso, habida cuenta que el 
art. 37.4 se limita a efectuar una remisión al desarrollo 
reglamentario, que no suscita controversia en la parte 
argumentativa del texto de la demanda. Idéntica cir-
cunstancia se produce respecto de la referencia que se 
efectúa en la recapitulación final a la disposición adi-
cional segunda, que se impugna por su conexión con 
el artículo 38.2, siendo así que dicha conexión –tal y 
como se especifica argumentadamente en el texto de 
la demanda– corresponde a la disposición adicional 
cuarta, que matiza o complementa lo señalado en el 
precitado art. 38.2, por lo que es a esta última a la que 
ha de entenderse dirigido el recurso formulado.

En lo que respecta al art. 125 de la Ley Orgánica 
6/2006, de 19 de junio, de reforma del Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña, la denominada por el recurrente 
impugnación «en conexión» se concreta, sin embargo, 
en el texto de la demanda, en una impugnación autó-
noma e individualizada de los apartados 1, 2 y 4 del 
precepto, respecto de los cuales se propugna explícita-
mente la declaración de inconstitucionalidad por vul-
neración de las competencias estatales del art. 149.1.18 
y 30 CE, en los términos que se recogen en los ante-
cedentes de esta resolución. Y, tanto el Letrado de la 
Generalitat como el del Parlamento de Cataluña soli-
citan la declaración de inadmisibilidad de la impugna-
ción dirigida contra este precepto, por considerar que 
dicha impugnación ya se encuentra pendiente en el re-
curso de inconstitucionalidad núm. 8045-2006 inter-
puesto por ese mismo Grupo Parlamentario contra la 
citada Ley Orgánica, creándose una situación de litis-
pendencia que afecta a la pretensión deducida por el 
recurrente.

En efecto, el citado art. 125, en sus cuatro apartados, 
fue objeto del recurso de inconstitucionalidad núm. 
8045-2006, formulado por el Grupo Parlamentario 
Popular contra la Ley Orgánica 6/2006, y sobre el que 
ya ha recaído la STC 31/2010, de 28 de junio, cuyo 
fundamento jurídico 71 se pronuncia expresamente 
sobre los apartados del precepto aquí impugnados. La 
controversia competencial que se plantea ya ha sido 
pues resuelta, entre las mismas partes y sobre el mis-
mo objeto, por la citada Sentencia de este Tribunal, 
por lo que no procede un nuevo pronunciamiento so-
bre dicho precepto.

No resulta ocioso recordar que las Sentencias recaí-
das en procedimientos de inconstitucionalidad tienen 
valor de cosa juzgada, vinculan a todos los poderes 
públicos y producen efectos generales desde la fecha 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (art. 

164.1 CE y 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional: LOTC), por lo que, una vez declarada, en su 
caso, la titularidad de la competencia de que se trate, 
y como dijimos en la STC 110/1983, de 29 de noviem-
bre, FJ 2, «desaparece su carácter controvertido, por 
lo que el ejercicio de esa competencia quedará, tan-
to respecto a la disposición que dio lugar al conflicto, 
como en ulteriores ocasiones en que tal competencia 
pueda ejercerse, atribuido y reservado al titular que la 
Sentencia señale, en virtud de la interpretación que el 
Tribunal lleve a cabo de las normas reguladoras del re-
parto competencial». Por estas razones y dado que el 
contenido normativo que ahora se afirma lesivo de las 
competencias estatales no difiere del que fue enjuicia-
do en la STC 31/2010, resulta de aplicación al presente 
supuesto lo señalado en el art. 80 LOTC, en conexión 
con lo dispuesto en los arts. 410 y 222 de la Ley de 
enjuiciamiento civil y, en consecuencia, procede la in-
admisión del recurso formulado contra el art. 125 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC).

b) No constituye óbice a lo que acaba de señalarse el 
hecho de que es el art. 125 de la Ley Orgánica 6/2006, 
de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la 
norma estatutaria que constituye parámetro de control 
del presente conflicto, en aplicación de nuestra doc-
trina sobre el ius superveniens, conforme a la cual «el 
control de las normas que incurren en un posible ex-
ceso competencial debe hacerse de acuerdo a las nor-
mas del bloque de constitucionalidad vigentes en el 
momento de dictar Sentencia» (STC 1/2011, de 14 de 
febrero, FJ 2, y doctrina allí citada), lo que determi-
na que el análisis de la controversia planteada haya de 
hacerse a la luz de la delimitación competencial que 
deriva de la mencionada reforma del Estatuto de Au-
tonomía, y de conformidad con la interpretación juris-
prudencial contenida en la STC 31/2010.

c) Con carácter previo al enjuiciamiento de fondo, re-
sulta necesario, asimismo, determinar la vigencia de 
la controversia competencial en los términos en que 
ha sido planteada, a la vista de las modificaciones ope-
radas en la Ley que es objeto del presente recurso, y a 
la luz de lo que este Tribunal ha afirmado reiterada-
mente, en el sentido de que «la eventual apreciación 
de la pérdida de objeto del proceso dependerá de la 
incidencia real que sobre el mismo tenga la deroga-
ción, sustitución o modificación de la norma y no pue-
de resolverse apriorísticamente en función de criterios 
abstractos o genéricos, pues lo relevante no es tanto la 
expulsión de la concreta norma impugnada del orde-
namiento, cuanto determinar si con esa expulsión ha 
cesado o no la controversia competencial, toda vez que 
poner fin a la misma a la luz del orden constitucional 
de reparto de competencias es el fin último al que sir-
ven tales procesos» [por todas STC 149/2012, de 5 de 
julio, FJ 2 b)].

La Ley 7/2006 ha sido modificada por el Decreto Le-
gislativo de la Generalitat de Cataluña 3/2010, de 5 de 
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octubre, para la adecuación de las normas con rango 
de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, y entre los preceptos 
afectados se incluye el art. 44.4, recurrido en el pre-
sente proceso constitucional, y que resulta modificado 
en un doble sentido.

Por un lado, se suprime el inciso en el que, a juicio 
de la parte recurrente se introducía indebidamente una 
excepción al principio de colegiación única estableci-
do por la legislación básica estatal, lo que determina la 
pérdida de objeto de la impugnación formulada con-
tra dicho inciso. Por otro, se suprime también el in-
ciso final del art. 44.4, que se reputaba inconstitucio-
nal, al sustituirse la norma estatutaria corporativa por 
una disposición de rango legal, como fuente del deber 
de comunicación de las actuaciones profesionales. La 
nueva redacción dada a este inciso no incurre en el vi-
cio de inconstitucionalidad denunciado por el deman-
dante, por lo que ha desaparecido también la contro-
versia suscitada en relación con el mismo.

En resumen, se inadmite el recurso planteado en re-
lación con el art. 125 de la Ley Orgánica 6/2006, de 
19 de julio, y se declara la pérdida sobrevenida de ob-
jeto de la impugnación dirigida contra el art. 44.4 de 
la Ley 7/2006, de 31 de mayo. Asimismo, y, en rela-
ción con esta última Ley, la referencia a la impugna-
ción del art. 37.4 debe entenderse efectuada al art. 37.3 
y la mención a la disposición adicional segunda ha de 
entenderse sustituida por la que se refiere a la disposi-
ción adicional cuarta, manteniéndose en lo restante el 
recurso en los términos en que ha sido planteado.

3. Puesto que del examen de la demanda se deduce con 
claridad que nos encontramos ante un recurso de in-
constitucionalidad de carácter competencial, debemos 
comenzar por el examen del contexto competencial ge-
neral en el que se insertan los preceptos controvertidos, 
esto es, la delimitación competencial en materia de co-
legios profesionales y profesiones tituladas.

En lo que respecta a las competencias estatales en ma-
teria de colegios profesionales, la doctrina constitu-
cional es unánime a la hora de considerar que corres-
ponde al Estado, en virtud de lo dispuesto en el art. 
149.1.18 en conexión con el art. 36 CE, la competencia 
para establecer las reglas básicas a que han de ajus-
tar su organización y competencias. La reciente STC 
3/2013, de 17 de enero (cuya doctrina se reitera en las 
posteriores SSTC 46/2013 y 50/2013, ambas de 28 de 
febrero; 63/2013, de 14 de marzo y 89/2013, de 22 de 
abril), contiene una síntesis de la abundante jurispru-
dencia constitucional en esta materia, señalando en su 
fundamento jurídico 5, que «la competencia del Es-
tado para regular los colegios profesionales le viene 
dada por el art. 149.1.18 CE, que le permite fijar los 
principios y reglas básicas de este tipo de entidades 
corporativas … Aun cuando los colegios profesiona-
les se constituyen para defender primordialmente los 

intereses privados de sus miembros, tienen también 
una dimensión pública que les equipara a las Admi-
nistraciones públicas de carácter territorial, aunque a 
los solos aspectos organizativos y competenciales en 
los que ésta se concreta y singulariza [SSTC 76/1983, 
de 5 de agosto, FJ 26; 20/1988, de 18 de febrero, FJ 4; 
y 87/1989, de 11 de mayo, FJ 3 b)]. En definitiva, co-
rresponde al Estado fijar las reglas básicas a que los 
colegios profesionales han de ajustar su organización 
y competencias, aunque con menor extensión e inten-
sidad que cuando se refiere a las Administraciones pú-
blicas en sentido estricto (STC 31/2010, de 28 de junio, 
FJ 71)».

Junto al título competencial del art. 149.1.18 CE, la 
competencia estatal en materia de colegios profesio-
nales puede encontrar también fundamento en lo dis-
puesto por el art. 149.1.1 CE, pues «la competencia 
para la regulación básica de los colegios profesiona-
les que el art. 149.1.18 CE atribuye al Estado no exclu-
ye, a priori, que una determinada prescripción dictada 
en ejercicio de su competencia para regular las bases 
del régimen jurídico de las Administraciones públicas, 
por afectar, además, al contenido primario de un dere-
cho constitucional, pueda ser una condición básica que 
tienda a garantizar la igualdad en el ejercicio de dere-
cho y deberes» (STC 3/2013, FJ 8).

La normativa estatal a tener en cuenta como elemento 
de referencia para el enjuiciamiento de las normas au-
tonómicas en procesos constitucionales en los que se 
controle la eventual existencia de excesos competen-
ciales ha de ser la vigente en el momento de adoptarse 
la decisión por parte de este Tribunal sobre la regula-
ridad constitucional de los preceptos recurridos (por 
todas, STC 135/2006, de 27 de abril, FJ 3). En el pre-
sente supuesto es la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de 
colegios profesionales, en la redacción dada hoy por la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, la que habremos de 
tener en cuenta para resolver la presente controversia 
competencial.

A este respecto, no cabe olvidar que si bien la Ley 
2/1974 ha sido objeto de diversas modificaciones y 
muchos de sus preceptos han sido objeto de una decla-
ración formal de su carácter básico, existen otros que 
mantienen su redacción original, que al estar conteni-
da en una norma de carácter preconstitucional, hará 
preciso detenerse a examinar si cabe atribuir carácter 
básico a dichas prescripciones y si, en consecuencia, 
integran el parámetro de constitucionalidad aplicable 
en esta materia. Habremos de acudir para ello a nues-
tra ya consolidada doctrina [por todas, STC 137/2013, 
de 6 de junio, FJ 2 b)] que ha venido admitiendo que 
el carácter preconstitucional de la norma no excluye a 
radice su relevancia en el proceso constitucional, ya 
que la dimensión material de las normas básicas per-
mite que puedan extraerse de las normas preconsti-
tucionales (que, obviamente, no pueden atender a la 
exigencia de explicitación formal como normas bási-
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cas) los principios o criterios que pudieran tener tal 
carácter, sirviendo así de parámetro de contraste de la 
norma que es objeto del presente recurso. Sin olvidar 
que, aunque como señala la misma Sentencia, la ope-
ración de deducir bases normativas de la legislación 
preconstitucional ha de realizarse con suma cautela y 
teniendo siempre presentes las categorías contenidas 
en la Constitución respecto del reparto constitucional 
y el alcance de las mismas. Así pues, la Ley 2/1974 se 
constituye como parámetro de constitucionalidad me-
diata de la Ley autonómica que es objeto del presente 
recurso, sin perjuicio de lo que resulte de su análisis 
material, para dilucidar en qué medida sus preceptos 
constituyen bases estatales dictadas al amparo de lo 
dispuesto en el art. 149.1.1 y 18 CE.

En materia de profesiones tituladas, la competencia 
estatal deriva de lo dispuesto en el art. 149.1.30 CE, 
que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre 
la «regulación de las condiciones de obtención, expe-
dición y homologación de títulos académicos y profe-
sionales».

En lo que respecta al alcance de las competencias es-
tatales sobre esta materia, existe una amplia jurispru-
dencia constitucional, que sintetiza la STC 111/2012, 
de 24 de mayo, FJ 3, afirmando que la competencia 
del art. 149.1.30 CE «comprende la de establecer los 
títulos correspondientes a cada nivel y ciclo educati-
vo, en sus distintas modalidades, con valor habilitante 
tanto desde el punto de vista académico como para el 
ejercicio de las profesiones tituladas, es decir, aque-
llas cuyo ejercicio exige un título (ad ex: Graduado 
Escolar, Bachiller, Diplomado, Arquitecto Técnico o 
Ingeniero Técnico en la especialidad correspondiente, 
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Doctor), así como 
comprende también la competencia para expedir los 
títulos correspondientes y para homologar los que no 
sean expedidos por el Estado (STC 42/1981, de 22 de 
diciembre, FJ 3, reiterado en la STC 122/1989, de 6 de 
julio, FJ 3). Esta competencia que se halla estrecha-
mente ligada al principio de igualdad de los españoles 
en derechos y obligaciones en todo el territorio del Es-
tado, consagrado en el art. 139.1 CE (STC 82/1986, de 
26 de junio, FJ 12), se vincula directamente a la exis-
tencia de las llamadas profesiones tituladas, concepto 
éste que la propia Constitución utiliza en el art. 36, 
y que implícitamente admite, como parece obvio, que 
no todas las actividades laborales, los oficios o las pro-
fesiones en sentido lato son o constituyen profesiones 
tituladas. Como ha declarado este Tribunal en la STC 
83/1984, tales profesiones tituladas existen cuando se 
condicionan determinadas actividades a la posesión 
de estudios superiores y la ratificación de dichos estu-
dios mediante la consecución del oportuno certificado 
o licencia. Según señalábamos en esta última Senten-
cia, corresponde al legislador estatal, atendiendo a las 
exigencias del interés público y a los datos producidos 
en la vida social, determinar cuándo una profesión de-
be pasar a ser profesión titulada, y no es dudoso que, 

con arreglo al texto del art. 149.1.30 de la Constitu-
ción, es el legislador estatal quien ostenta esta compe-
tencia exclusiva (STC 122/1989, de 6 de julio, FJ 3)».

En lo que se refiere a las competencias autonómicas en 
estas materias, el art. 125.1 y 4 de la Ley 6/2006, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ca-
lifica como exclusivas las competencias autonómicas 
en materia de colegios profesionales y de ejercicio de 
las profesiones tituladas, e incluye una descripción de 
las submaterias sobre las que recae «en todo caso» la 
citada competencia autonómica. A este respecto re-
cordábamos en la reciente STC 89/2013, FJ 3, que «la 
competencia estatutaria contemplada en el art. 125 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), aun cuan-
do se califique como exclusiva, está sujeta a la Consti-
tución y, en concreto, a los títulos competenciales que 
reserva al Estado el art. 149.1 CE». Así lo señaló tam-
bién la STC 31/2010, afirmando en su fundamento ju-
rídico 64 que «del art. 149.1 CE resulta que la atribu-
ción por el Estatuto a la Generalitat de competencias 
exclusivas sobre una materia no puede afectar a las 
competencias (o potestades o funciones dentro de las 
mismas) sobre las materias o submaterias reservadas 
al Estado … que se proyectarán cuando corresponda 
sobre dichas competencias exclusivas autonómicas 
con el alcance que les haya otorgado el legislador esta-
tal con plena libertad de configuración», añadiendo a 
continuación que «la técnica seguida en ocasiones por 
el Estatuto de atribuir competencias materiales a la 
Generalitat que se proyectan ‘en todo caso’ sobre las 
submaterias correspondientes … ha de entenderse en 
sentido meramente descriptivo o indicativo de que di-
chas submaterias forman parte del contenido de la rea-
lidad material de que se trate, pero sin que las compe-
tencias del Estado, tanto si son concurrentes como si 
son compartidas con las de la Comunidad Autónoma, 
resulten impedidas o limitadas en su ejercicio por esa 
atribución estatutaria ‘en todo caso’ de competencias 
específicas a la Generalitat. Este es el sentido en que 
habrá de ser entendida dicha expresión que figura en 
determinados preceptos impugnados» (entre ellos se 
cita expresamente el art. 125.1 y 4). En el fundamento 
jurídico 71 de la citada Sentencia, tras remitirse a lo 
anteriormente señalado, se añade, en lo que respecta 
a los colegios profesionales, que «el encabezamiento 
del propio art. 125.1 somete las competencias autonó-
micas al art. 36 CE, lo que ha de significar necesaria-
mente, a la ley estatal (STC 20/1988, FJ 3), de lo que 
se concluye que el art. 125.1 EAC no cierra el paso a 
las competencias legislativas estatales». Y en relación 
al ejercicio de las profesiones tituladas, se afirma en 
el mismo fundamento jurídico 71 que «las potestades 
concretas que el precepto asigna a la competencia au-
tonómica respecto a las profesiones tituladas (aquellas 
cuyo ejercicio se condiciona a la posesión del corres-
pondiente título académico o profesional) se sujetan a 
las competencias básicas que ex art. 149.1.30 discipli-
nen cada título académico y a las competencias, que 
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en relación con titulaciones profesionales de otro ti-
po, pudiera ostentar el Estado ratione materiae, pues 
el precepto impugnado somete expresamente la com-
petencia autonómica ‘a las normas generales sobre ti-
tulaciones académicas y profesionales’.»

Definido así el marco competencial de carácter gene-
ral, será necesario precisar, con ocasión de las con-
cretas impugnaciones de los diferentes preceptos, el 
alcance de los títulos competenciales específicos que 
asisten a las partes. El enjuiciamiento de fondo, por ra-
zones de claridad expositiva, se efectuará siguiendo el 
criterio argumental y la agrupación de artículos efec-
tuada por el propio recurrente.

4. La impugnación se dirige, en primer término, con-
tra el art. 2 de la Ley 7/2006, y se ciñe a la definición 
que efectúa de las profesiones tituladas: 

«A los efectos de la presente ley son profesiones titu-
ladas las que se caracterizan por la aplicación de co-
nocimientos y técnicas para cuyo ejercicio es preciso 
estar en posesión de un título académico universitario, 
acreditativo de la completa superación de un plan de 
estudios, que habilite para el ejercicio profesional, de 
acuerdo con la normativa vigente y, si procede, para 
cumplir las demás condiciones establecidas por ley.»

Considera el recurrente que el legislador catalán no 
puede adoptar un concepto de profesión titulada, pues 
la determinación de cuándo una profesión debe pasar 
a ser «profesión titulada» únicamente corresponde fi-
jarlo al Estado, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 149.1.30 CE y con la jurisprudencia constitucional 
en la materia.

En efecto, este Tribunal ha definido las profesiones ti-
tuladas como aquéllas «para cuyo ejercicio se requie-
ren títulos, entendiendo por tales la posesión de es-
tudios superiores y la ratificación de dichos estudios 
mediante la consecución del oportuno certificado o li-
cencia». Respecto de tales profesiones, corresponde al 
Estado la decisión de su creación, atendiendo a las exi-
gencias del interés público, y, una vez creada, la com-
petencia para «establecer los títulos correspondientes 
a cada nivel y ciclo educativo, en sus distintas moda-
lidades, con valor habilitante tanto desde el punto de 
vista académico como para el ejercicio de las profesio-
nes tituladas … así como la competencia para expe-
dir los títulos correspondientes y para homologar los 
que no sean expedidos por el Estado» (por todas, STC 
145/2005, de 9 de junio, FJ 8).

Como antes hemos señalado, el art. 125.4 EAC atri-
buye a la Generalitat competencia exclusiva sobre el 
ejercicio de las profesiones tituladas, respetando las 
normas generales sobre titulaciones académicas y pro-
fesionales, y lo dispuesto en los arts. 36 y 139 CE. Ello 
implica que la competencia autonómica se contrae al 
«ejercicio» de las mismas y está, además, estatutaria-
mente subordinada a las normas generales sobre titu-

laciones académicas y profesionales, que se reservan 
al legislador estatal en los arts. 36 y 149.1.30 CE.

La competencia estatal es, a su vez, una competencia 
de alcance general, esto es, no está sectorialmente li-
mitada a la concreta regulación de cada profesión, por 
cuanto «en la competencia reservada al Estado en vir-
tud del art. 149.1.30 CE subyace el principio de igual-
dad de todos los españoles en cualquier parte del te-
rritorio español (art. 139.1 CE), que es un principio 
estrechamente vinculado a esta atribución competen-
cial» (STC 122/1989, FJ 5); es decir, se trata de una 
competencia directamente vinculada a las condiciones 
básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de 
los derechos en cualquier parte del territorio español y 
ligada asimismo a la garantía de la libertad de circula-
ción y establecimiento de los profesionales y a la libre 
prestación de servicios (arts. 139 CE y 149.1.1 CE).

La definición conceptual de lo que sea una profesión 
titulada debe ser, pues, uniforme en todo el territorio, 
como medio para hacer posible la homogeneidad en 
el acceso y la igualdad en el ejercicio profesional, así 
como el respeto a la libertad del legislador estatal para 
la creación de profesiones tituladas, por lo que corres-
ponde al Estado determinar, con alcance general, el 
concepto de profesión titulada.

Ahora bien, el art. 2 de la Ley catalana no lleva a cabo 
una definición de las profesiones tituladas con preten-
sión universal, pues la referencia que efectúa no tie-
ne otro objeto que el de delimitar el ámbito subjeti-
vo de aplicación de la Ley autonómica («a efectos de 
la presente ley»), estableciendo como único elemento 
sustantivo la «posesión de un título académico uni-
versitario», en coincidencia con el concepto de profe-
sión titulada utilizado por la jurisprudencia constitu-
cional antes citada, y remitiéndose expresamente a lo 
que disponga en cada caso la legislación aplicable («de 
acuerdo con la normativa vigente»), por lo que no ca-
be apreciar vulneración de las competencias estatales 
y, en consecuencia, el precepto no es inconstitucional.

5. La impugnación dirigida contra los arts. 37.3 y 5, 38 
y 54 de la Ley 7/2006 se fundamenta por el recurren-
te en que las competencias de la Generalitat en mate-
ria de colegios profesionales no habilitan a ésta para 
imponer a los profesionales, como condición para el 
ejercicio profesional, la colegiación obligatoria, pues 
tal determinación solo corresponde adoptarla al Esta-
do, al amparo de las competencias resultantes del art. 
149.1.1 y 18 CE. A su juicio, la Ley autonómica incu-
rre en extralimitación competencial al establecer que 
corresponde al Gobierno de la Generalitat, median-
te decreto, la creación de colegios profesionales (art. 
37.3), previa apreciación por el Parlamento de la afec-
ción al interés público y la especial relevancia social o 
económica de las funciones inherentes a la profesión 
(art. 37.5) y al reconocer simultáneamente que la in-
corporación al correspondiente colegio profesional es 
requisito necesario para el ejercicio de la profesión co-
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legiada (art. 38); la inconstitucionalidad se proyectaría 
asimismo sobre el art. 54, al requerir de una ley del 
Parlamento de Cataluña para la creación de nuevos co-
legios profesionales a partir de la fusión o segregación 
de los colegios preexistentes.

Lo señalado en estos preceptos debe ponerse necesa-
riamente en conexión con lo declarado en el propio 
preámbulo de la Ley 7/2006, que contribuye a clarifi-
car el objeto de la regulación: «se ha creído convenien-
te establecer el principio de adscripción obligatoria a 
los colegios profesionales de nueva creación, ya que 
la opción por la organización colegial quedaría des-
virtuada en buena medida si, en la práctica, éstos fun-
cionasen más como asociaciones que como verdade-
ros colegios profesionales», añadiendo que lo anterior 
lleva «hacia una lógica que asocie la creación de un 
colegio profesional con la necesaria integración de to-
das las personas que ejercen la profesión de que se tra-
te». Este objetivo viene a confirmarse con la excepción 
que contiene la disposición transitoria segunda de la 
Ley, conforme a la cual, no será exigible la colegiación 
obligatoria en relación con los colegios profesionales 
creados antes de la presente Ley, respecto a los cuales 
aquel requisito no se ha establecido.

Planteada la cuestión en los términos señalados, he-
mos de examinar si el contenido de la regulación auto-
nómica respeta las bases estatales dictadas al amparo 
de lo dispuesto en el art. 149.1.18 CE. Por razones de 
orden argumentativo, hemos de abordar en primer tér-
mino el establecimiento del requisito de adscripción 
obligatoria al colegio profesional para el ejercicio de 
las profesiones colegiadas, contemplada en el art. 38.1 
de la Ley autonómica, para lo que habrá de acudirse al 
contraste con lo dispuesto por la legislación estatal en 
la materia, en concreto, a lo señalado en el art. 3.2 de 
la Ley 2/1974, de colegios profesionales, en la redac-
ción dada al mismo por la Ley 25/2009, conforme a la 
cual «será requisito indispensable para el ejercicio de 
las profesiones, hallarse incorporado al colegio profe-
sional correspondiente, cuando así lo establezca una 
ley estatal».

Sobre el carácter básico de dicha previsión tuvi-
mos ocasión de pronunciarnos con detalle en la STC 
3/2013, FJ 7, afirmando que «antes de la reforma ope-
rada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, con la 
que sea adaptan diversas leyes estatales a la Directiva 
2006/123/CE, la Ley 2/1974, de 13 de febrero, con-
sagraba un modelo único de colegio profesional, ca-
racterizado por la colegiación obligatoria, pues los 
profesionales estaban obligados a colegiarse para ‘el 
ejercicio de las profesiones colegiadas’. Tras su refor-
ma, el legislador estatal ha configurado dos tipos de 
entidades corporativas, las voluntarias y las obligato-
rias. El requisito de la colegiación obligatoria consti-
tuye una barrera de entrada al ejercicio de la profesión 
y, por tanto, debe quedar limitado a aquellos casos en 
que afecta de manera grave y directa a materias de es-

pecial interés público, como la protección de la salud y 
de la integridad física o de la seguridad personal o ju-
rídica de las personas físicas, y la colegiación demues-
tre ser un instrumento eficiente de control del ejercicio 
profesional para la mejor defensa de los destinatarios 
de los servicios, tal y como se deduce de la disposición 
transitoria cuarta de esta misma norma. En definiti-
va, los colegios profesionales voluntarios son, a partir 
de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, el modelo co-
mún, correspondiendo al legislador estatal, conforme 
a lo establecido en el art. 3.2, determinar los casos en 
que la colegiación se exige para el ejercicio profesional 
y, en consecuencia, también las excepciones, pues és-
tas no hacen sino delimitar el alcance de la regla de la 
colegiación obligatoria, actuando como complemento 
necesario de la misma». Precisaba a continuación la 
STC que «forma parte de la competencia estatal la de-
finición, a partir del tipo de colegiación, de los mode-
los posibles de colegios profesionales, pero, también, 
la determinación de las condiciones en que las Comu-
nidades Autónomas pueden crear entidades corporati-
vas de uno u otro tipo».

Así pues, el art. 3.2 de la Ley 2/1974, de colegios pro-
fesionales, en la redacción dada al mismo por la Ley 
25/2009, constituye parámetro básico de constitucio-
nalidad en la materia que nos ocupa, y dado que en el 
mismo se atribuye al legislador estatal la competen-
cia para establecer los supuestos en que la adscripción 
obligatoria resulte exigible para el ejercicio profesio-
nal, el art. 38.1 de la Ley autonómica incurre en un 
supuesto de inconstitucionalidad mediata o de contra-
dicción con la legislación básica estatal, dictada al am-
paro de lo dispuesto en el art. 149.1.18 CE, por lo que 
el precepto es inconstitucional.

Cuestión distinta, pero directamente conectada con la 
que acaba de analizarse, es la relativa al procedimien-
to de creación de los colegios profesionales, a que se 
refieren los apartados 3 y 5 del art. 37 de la Ley cata-
lana 7/2006, en los que se contempla la creación de 
colegios profesionales por decreto del Gobierno y se 
atribuye al Parlamento la potestad de comprobación, 
con carácter previo, del cumplimiento de los requisitos 
regulados en el apartado 2 del art. 37 (relativos al inte-
rés público y la especial relevancia social o económica 
de las profesiones afectadas).

El art. 4.1 de la Ley 2/1974, de colegios profesionales 
dispone que la creación de colegios profesionales se 
hará mediante ley, a petición de los profesionales inte-
resados. La exigencia de norma de rango legal para la 
creación individualizada de colegios profesionales, se 
incorporó a la Ley 2/1974 desde su redacción original, 
y, por tanto, se contiene en norma de carácter precons-
titucional, lo que hace preciso, como hemos dicho, 
detenerse a examinar si cabe atribuir carácter mate-
rialmente básico a dicha prescripción y si, en conse-
cuencia, integra el parámetro de constitucionalidad 
aplicable en esta materia ex art. 149.1.18 CE.
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La atribución al órgano parlamentario de la competen-
cia para regular la creación individual de colegios pro-
fesionales encuentra su fundamento en la naturaleza 
y potestades de estas corporaciones públicas, pues los 
colegios profesionales «constituyen una típica especie 
de Corporación, reconocida por el Estado, dirigida no 
sólo a la consecución de fines estrictamente privados, 
lo que podría conseguirse con la simple asociación, 
sino esencialmente a garantizar que el ejercicio de la 
profesión –que constituye un servicio al común– se 
ajusta a las normas o reglas que aseguren tanto la efi-
cacia como la eventual responsabilidad en tal ejercicio 
… Todo ello supone un conjunto normativo estatuta-
rio, elaborado por los miembros del colegio y sancio-
nado por el poder público, que permitirá, a la vez, la 
posibilidad de recursos y la legitimación para inter-
ponerlos, tanto por los colegiados como por personas 
ajenas al colegio» (STC 89/1989, de 11 de mayo, FJ 5).

Señala más adelante la misma Sentencia que «eso jus-
tifica que la CE en su art. 36 haya querido desgajar o 
separar los colegios profesionales del régimen gene-
ral asociativo y que dicho precepto … no prevea que 
su ‘creación y ejercicio sean libres’como hace al refe-
rirse a los sindicatos y a los partidos (arts. 7 y 6 CE) 
y establezca asimismo la reserva legal, lo que marca 
por otra parte su diferenciación de las ‘organizaciones 
profesionales’del art. 52 CE, dirigidas a la defensa y 
promoción de intereses económicos. Y es que, al cum-
plirse por los colegios profesionales otros fines especí-
ficos, determinados por la profesión titulada, de indu-
dable interés público (disciplina profesional, normas 
deontológicas, sanciones penales o administrativas, 
recursos procesales, etc.), ello justifica, innegablemen-
te, la opción deferida al legislador para regular aque-
llos colegios y para configurarlos como hace la Ley 
2/1974» (FJ 7).

Se recogen pues en este pronunciamiento las razones 
sustantivas que justifican y amparan la reserva al le-
gislador de la facultad de creación de colegios pro-
fesionales, que no son otras que las derivadas de las 
peculiaridades de su régimen jurídico, o, lo que es lo 
mismo, la naturaleza y transcendencia de las funcio-
nes públicas que tienen encomendadas, que hace pre-
cisa la utilización de las garantías que aporta el instru-
mento legal, dado que dichas funciones, reguladoras 
y disciplinarias de la actuación de los profesionales, 
tienen un carácter restrictivo o limitativo de la libertad 
del ejercicio profesional y, en consecuencia, implican 
un límite que afecta al contenido del art. 35.1 CE, y 
que justifica su plasmación por norma de rango legal, 
siendo éstas pues las razones que determinan el carác-
ter materialmente básico de lo prescrito en el art. 4.1 
de la Ley 2/1974.

Ahora bien, la exigencia de norma de rango legal pa-
ra su creación, únicamente tiene carácter básico en su 
aplicación a los colegios de adscripción obligatoria, 
en la medida en que los mismos ejercen funciones pú-

blicas –de deontología y ordenación de la profesión–, 
y limitan los derechos de los profesionales –el dere-
cho de asociación y la libertad de ejercicio de la pro-
fesión–; y en este contexto ha de ser entendido lo dis-
puesto en el art. 4.1 de la Ley estatal, previsto para un 
momento temporal en que todos los colegios profesio-
nales eran obligatorios. Dicha exigencia no resulta, sin 
embargo, de aplicación a los colegios voluntarios, sur-
gidos tras la reforma efectuada por la Ley 25/2009, los 
cuales carecen de funciones coactivas para la regula-
ción del ejercicio profesional, y se someten al régimen 
jurídico general de las asociaciones, sin perjuicio de 
que puedan ejercer funciones de interés general, tal y 
como expresamente se contempla en el título V de la 
propia Ley autonómica, que los regula bajo la denomi-
nación general de «asociaciones profesionales».

El art. 37.3 y 5, en la medida en que contempla la crea-
ción de colegios profesionales por decreto del Go-
bierno es conforme con el orden constitucional de 
competencias siempre que se interprete que será de 
aplicación únicamente a los denominados colegios vo-
luntarios.

6. En cuanto al art. 54, el mismo dispone: 

«1. La fusión de colegios de distintas profesiones y la 
segregación de un colegio profesional, si comporta la 
creación de uno nuevo para el ejercicio de una profe-
sión que requiera una titulación diferente a la del cole-
gio profesional de origen, deben aprobarse por ley del 
Parlamento, con los requisitos y efectos regulados por 
el art. 37, previo informe del consejo o de los corres-
pondientes consejos de colegios profesionales.

2. El acuerdo de fusión o segregación debe ser adop-
tado por la junta o la asamblea general extraordinaria 
de colegios profesionales que pretendan fusionarse o 
del colegio profesional afectado por la segregación, en 
la forma y con los requisitos establecidos por los es-
tatutos.»

Solicita el recurrente la declaración de inconstitucio-
nalidad, por conexión, en cuanto el precepto contem-
pla un mecanismo de creación de colegios profesio-
nales a partir de la existencia previa de profesiones 
organizadas institucionalmente en colegios que se fu-
sionan para crear una nueva corporación, o de la segre-
gación de profesionales que se agrupan en una nueva 
y diferente organización colegial; por lo que, conside-
ra que, a través de esta vía, se atribuye a la Comuni-
dad Autónoma la competencia última para la creación 
de colegios de adscripción obligatoria por los proce-
dimientos de fusión o segregación de otros existentes 
anteriormente, siendo, en consecuencia, extensibles a 
este supuesto los argumentos esgrimidos en relación 
con los preceptos que acaban de examinarse.

El precepto autonómico que se examina regula las 
modificaciones de la estructura colegial susceptibles 
de dar lugar a la creación de nuevos colegios profesio-
nales, mediante la fusión o segregación de colegios de 
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distintas profesiones, exigiendo su aprobación por el 
Parlamento autonómico y el informe de los correspon-
dientes consejos colegiales.

La norma estatal de contraste aplicable en este supues-
to es la contenida en el art. 4.1 de la Ley 2/1974, en la 
medida en que nos encontramos ante al supuesto de 
fusión o segregación de colegios de distintas profesio-
nes (distintos pues de los contemplados en el art. 4.2) 
y sobre cuyo carácter materialmente básico ya nos he-
mos pronunciado. El art. 54 de la Ley autonómica no 
contradice lo señalado en dicho precepto, en la medida 
en que contempla la creación por ley del Parlamento 
y a petición de los profesionales interesados, petición 
que se articula a través del acuerdo adoptado por la 
junta o asamblea general extraordinaria o de los cole-
gios afectados, en los términos señalados en el aparta-
do 2 de este artículo.

Cabe pues aplicar a este supuesto consideraciones si-
milares a las que acaban de expresarse en el funda-
mento jurídico anterior, en el sentido de que el pre-
cepto será constitucional siempre que se interprete que 
los nuevos colegios, surgidos de los procedimientos 
de fusión o segregación, únicamente tendrán carácter 
obligatorio en los casos en que así lo prevea una ley 
estatal.

7. La impugnación se dirige asimismo contra el art. 
38.2 y la disposición adicional cuarta de la Ley 7/2006. 
El art. 38.2 dispone: 

«El requisito de colegiación no es necesario si se trata 
de personal al servicio de las administraciones públi-
cas de Cataluña, en lo concerniente al ejercicio con ca-
rácter exclusivo de la funciones y actividades propias 
de su profesión que ejercen por cuenta de aquéllas.»

Considera el recurrente que el precepto, en cuanto exi-
me de colegiación a los empleados públicos autonómi-
cos para el ejercicio de actividades profesionales por 
cuenta de la Administración pública catalana, pero di-
rigidas a ciudadanos o terceros destinatarios, vulnera 
la competencia que corresponde al Estado, en virtud 
de lo dispuesto en el art. 149.1.18 CE, para establecer 
con carácter básico los supuestos de colegiación profe-
sional obligatoria y sus excepciones.

La cuestión aquí planteada ha sido resuelta por este 
Tribunal en la STC 3/2013, de 17 de enero (cuya doc-
trina se reitera posteriormente en las SSTC 46/2013 y 
50/2013, de 28 de febrero; 63/2013, de 14 de marzo; y 
89/2013, de 22 de abril), a cuyo contenido procede re-
mitirse, y que, en relación a una previsión análoga a la 
que ahora se examina, vino a concluir que «el inciso 
impugnado, al eximir de colegiación obligatoria a los 
empleados públicos, cuando ejercen la profesión por 
cuenta de la Administración, establece una excepción 
no contemplada en la Ley estatal de colegios profesio-
nales, tal y como se razonó en el fundamento jurídi-
co 6 de esta resolución. Siendo competente el Estado 
para establecer la colegiación obligatoria, lo es tam-

bién para establecer las excepciones que afectan a los 
empleados públicos a la vista de los concretos intere-
ses generales que puedan verse afectados, motivo por 
el cual debemos declarar que el inciso impugnado ha 
vulnerado las competencias estatales y, por tanto, su 
inconstitucionalidad» (STC 3/2013, FJ 8). Por idénti-
cas razones a las allí apuntadas, procede declarar la 
inconstitucionalidad de lo dispuesto en el art. 38.2 de 
la Ley catalana.

La declaración de inconstitucionalidad ha de hacer-
se extensiva asimismo a lo señalado en la disposición 
adicional cuarta, conforme a la cual: 

«1. Para los profesionales médicos, odontólogos, far-
macéuticos y de enfermería al servicio de las admi-
nistraciones públicas cuyas funciones comprendan la 
realización de actos profesionales que tienen como 
destinatarios inmediatos a los ciudadanos, la efecti-
vidad de lo establecido por el artículo 38.2 requiere 
la declaración previa del Gobierno mediante decreto 
a propuesta de los departamentos de la Generalidad 
competentes en esta materia. 2. El Gobierno debe dic-
tar el decreto a que se refiere el apartado 1 después 
de haber analizado la incidencia que la medida esta-
blecida por el artículo 38.2 puede implicar para el in-
terés público y el funcionamiento del sistema catalán 
de salud.»

En la medida en que el precepto viene a residenciar en 
el Gobierno catalán la competencia para establecer o 
excepcionar la colegiación obligatoria de este perso-
nal, traslada al ámbito autonómico el ejercicio de lo 
que constituye una competencia básica estatal y, en 
consecuencia, adolece de idéntico vicio de inconstitu-
cionalidad que el que afecta al art. 38.2 de la Ley au-
tonómica.

8. Consideran los recurrentes que la regulación del ré-
gimen disciplinario de las profesiones colegiadas for-
ma parte de la competencia básica estatal en materia 
de colegios profesionales, argumento que sustenta la 
impugnación formulada contra los arts. 17, 18 y 19, en 
los que se tipifican las infracciones muy graves, gra-
ves y leves, respectivamente; art. 20, que atribuye a los 
colegios la facultad de desarrollo del régimen discipli-
nario, siempre que no se introduzcan nuevos supues-
tos de infracción distintos de los establecidos en los 
artículos anteriores; art. 21, en el que se contemplan 
las sanciones aplicables; art. 23, en el que se regula la 
sanción de inhabilitación profesional; y art. 48, que re-
gula el régimen disciplinario «colegial», esto es, el que 
deriva del incumplimiento de los deberes colegiales.

A juicio del grupo parlamentario recurrente, el art. 6.3 
g) de la Ley estatal 2/1974, que atribuye a los estatutos 
colegiales la regulación del régimen disciplinario, tie-
ne carácter básico ex art. 149.1.18 CE, en cuanto tiene 
por finalidad evitar la desigualdad entre los distintos 
profesionales en materia disciplinaria y hacer posible 
el ejercicio de sus funciones con idénticos niveles de 
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garantía y seguridad jurídica, y ello resulta inconcilia-
ble con los preceptos autonómicos que se impugnan, 
que vienen a agotar el desarrollo del mencionado régi-
men disciplinario en el ámbito de los colegios autonó-
micos, e impiden su articulación con el régimen disci-
plinario estatal, vía acomodación al estatuto general, 
y, con ello, la existencia de un régimen disciplinario 
común en todo el territorio.

La atribución a los colegios profesionales de la com-
petencia sobre el régimen disciplinario de sus miem-
bros, tanto en materia profesional como colegial, es un 
elemento inescindible de la propia naturaleza de es-
tas entidades como «corporaciones sectoriales de ba-
se privada» o «entes públicos asociativos», titulares 
de un conjunto de potestades públicas que la Ley vie-
ne a delegar en favor de las mismas, entre las que se 
encuentran las de ordenar la actividad profesional de 
los colegiados. Las competencias colegiales de orde-
nación de la profesión han de ir acompañadas de las 
facultades coercitivas necesarias para hacer posible 
su ejercicio efectivo, pues como hemos afirmado, «las 
normas deontológicas aprobadas por los colegios pro-
fesionales o sus respectivos Consejos superiores [que] 
no constituyen simples tratados de deberes morales sin 
consecuencias en el orden disciplinario. Muy al con-
trario, tales normas determinan obligaciones de nece-
sario cumplimiento por los colegiados y responden a 
las potestades públicas que la ley delega en favor de 
los Colegios para ‘ordenar … la actividad profesional 
de los colegiados, velando por la ética y dignidad pro-
fesional y por el respeto debido a los derechos de los 
particulares’[art. 5 i) de la Ley de colegios profesio-
nales], potestades a las que el mismo precepto legal 
añade, con evidente conexión lógica, la de ‘ejercer la 
facultad disciplinaria en el orden profesional y cole-
gial’. Es generalmente sabido, por lo demás, y, por tan-
to, genera una más que razonable certeza en cuanto 
a los efectos sancionadores, que las transgresiones de 
las normas de deontología profesional, constituyen, 
desde tiempo inmemorial y de manera regular el pre-
supuesto del ejercicio de las facultades disciplinarias 
más características de los Colegios profesionales.» 
(STC 219/1989, de 21 de diciembre, FJ 5).

Así pues, y en coherencia con la condición de los co-
legios profesionales como «entes corporativos dotados 
de amplia autonomía, para la ordenación y control del 
ejercicio de actividades profesionales» (STC 219/1989, 
FJ 3), son sus estatutos los llamados a regir prima facie 
la vida de corporaciones que gozan de naturaleza pú-
blica, en cuanto ejercen funciones atribuidas por la ley 
o delegadas por la Administración, siendo en conse-
cuencia a éstos a quienes ha de corresponder la compe-
tencia sobre el régimen disciplinario de sus miembros, 
lo que hace que se haya calificado como una «remisión 
constitucionalmente legítima, [para] que sean los esta-
tutos de cada colegio profesional los que especifiquen 
los cuadros de infracciones y sanciones que integren 
el régimen disciplinario de los respectivos colegiados» 

(ATC 59/2004, de 24 de febrero, FJ 3). Así entendi-
do, lo dispuesto en el art. 6.3 g) de la Ley 2/1974 tiene 
el carácter de norma materialmente básica, dictada al 
amparo del art. 149.1.18 CE.

Señalado lo anterior, no cabe afirmar, sin embargo, 
que esa remisión de la regulación de la potestad dis-
ciplinaria a los estatutos colegiales, excluya radical-
mente cualquier posible intervención legislativa en es-
ta materia, pues la naturaleza de estas corporaciones 
como entidades asociativas de base privada a las que 
se atribuye o delega el ejercicio de funciones públicas, 
habilita también al titular de la delegación, en ejercicio 
de las funciones de tutela administrativa, a establecer 
«un conjunto de criterios delimitadores que ajustan la 
actuación de los diferentes estatutos de los Colegios 
profesionales a las necesarias exigencias de propor-
cionalidad que toda normativa sancionadora de desa-
rrollo debe cumplir, al tiempo que garantiza también 
la observancia de la imprescindible previsibilidad que 
impone el principio de legalidad» (ATC 59/2004, FJ 
3). Ello supone que, en materia de colegios profesio-
nales, no cabe excluir ab initio, el establecimiento por 
el legislador competente de lo que hemos calificado 
como unas «pautas unificadoras mínimas, que se en-
cuentran claramente dirigidas a garantizar el íntegro 
respeto de la exigencia de predeterminación normati-
va suficiente de las conductas punibles que impone el 
art. 25.1 CE y la proporcionalidad en las consecuen-
cias sancionadoras que se apliquen a las distintas con-
ductas» (ATC 59/2004, FJ 3).

La doctrina de este Tribunal en relación con las in-
fracciones y sanciones ha reiterado la conexión exis-
tente entre la competencia sobre la materia especí-
fica de que se trate y la competencia para establecer 
el régimen sancionador propio de dicha materia. De 
esta manera, la competencia del Estado para regular 
el régimen sancionador en una materia determinada 
tendrá el alcance que tenga su competencia normativa 
–básica o de legislación plena– en dicha materia. Co-
rrelativamente, las Comunidades Autónomas pueden 
adoptar normas administrativas sancionadoras cuan-
do, teniendo competencia sobre la materia sustantiva 
de que se trate, tales disposiciones se acomoden a las 
garantías constitucionales dispuestas en el ámbito del 
derecho sancionador (art. 25.1 CE, básicamente) y no 
introduzcan divergencias irrazonables y desproporcio-
nadas al fin perseguido respecto del régimen jurídico 
aplicable en otras partes del territorio (art. 149.1.1 CE); 
por todas, STC 130/2013, de 4 de junio, FJ 13 y juris-
prudencia allí citada.

La aplicación del anterior canon de enjuiciamiento de-
termina que corresponda al Estado, en ejercicio de su 
competencia normativa de carácter básico, la facultad 
de establecimiento de los criterios mínimos comunes 
del régimen sancionador aplicable en materia de cole-
gios profesionales. En la actualidad, sin embargo, la 
normativa básica estatal [art. 6.3 g) de la Ley 2/1974] 
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se limita a remitirse en bloque a lo que dispongan los 
estatutos colegiales. Dicha remisión, contenida en una 
norma de carácter preconstitucional, no veda que la 
Comunidad Autónoma, en ejercicio de las competen-
cias de desarrollo que le corresponden, pueda adoptar 
normas administrativas sancionadoras, teniendo pre-
sente, en todo caso, que tales normas habrán de atem-
perarse a lo que pueda en su momento disponer el Es-
tado en ejercicio de su competencia básica, pues «la 
anticipación de la normativa autonómica no invalida 
el carácter básico de la normativa aprobada con pos-
terioridad por el Estado, con las consecuencias corres-
pondientes para las normas de todas las Comunidades 
Autónomas en cuanto a su necesaria adaptación a la 
nueva legislación básica» (STC 69/2013, de 14 de mar-
zo, FJ 3).

De acuerdo con lo expuesto, debe rechazarse la pre-
tensión de inconstitucionalidad de los preceptos de la 
Ley autonómica en los que se recogen los criterios co-
munes del régimen sancionador aplicable en esta ma-
teria, limitando la declaración de inconstitucionalidad 
a aquellos preceptos que establecen el carácter exclu-
yente de la regulación que en esta materia corresponde 
a los estatutos colegiales. Por este motivo, se declaran 
inconstitucionales el art. 20, en el inciso «sin introdu-
cir nuevos supuestos de infracción distintos de los es-
tablecidos por los artículos. 17, 18 y 19», y el art. 48.3, 
primer párrafo, en la expresión «Solo pueden consti-
tuir infracción colegial», en la medida en que vienen 
a establecer una tipificación de las infracciones profe-
sionales y colegiales de carácter cerrado y excluyente 
para los estatutos colegiales, que contraviene lo dis-
puesto en la legislación básica estatal.

9. En lo atinente al art. 70, objeto del presente recurso 
de inconstitucionalidad, el mismo dispone lo siguiente: 

«1. Los colegios profesionales y consejos de colegios 
profesionales de Cataluña son autónomos respecto a 
las demás entidades de la misma profesión fuera de su 
ámbito territorial.

2. Las relaciones de los colegios profesionales y de los 
consejos de colegios profesionales con las entidades a 
que se refiere el apartado 1 se rigen por los principios 
de colaboración y cooperación voluntarias y se forma-
lizan mediante un acuerdo o un convenio, sin perjuicio 
del derecho de acceso, acción y representación direc-
ta de los colegios profesionales y consejos de colegios 
profesionales ante todas las instituciones del Estado y 
de las funciones de representación general que pueden 
cumplir.»

No se cuestiona por el recurrente, la existencia del con-
sejo autonómico de colegios, que agrupa a los colegios 
territoriales de la Comunidad Autónoma, ni las fun-
ciones que con carácter general se atribuyen al mismo 
en el art. 60 de la Ley autonómica. Lo que se cuestiona 
es, únicamente, la configuración de las relaciones en-
tre el consejo catalán de colegios y el consejo general 

de colegios de ámbito estatal. A juicio del recurrente, 
la autonomía funcional que el precepto contempla de-
termina que los consejos catalanes no se integren au-
tomáticamente en el consejo general, supeditándose la 
naturaleza de las relaciones entre ambos, a cauces de 
cooperación y colaboración de carácter voluntario lo 
que, a su juicio, viene a alterar el vigente modelo de 
relaciones entre ambas corporaciones, afecta a lo dis-
puesto con carácter básico en el art.15.2 de la Ley del 
proceso autonómico, que atribuye a los consejos gene-
rales la representación de los intereses corporativos en 
el ámbito nacional e internacional, y rompe la homo-
geneidad de la organización colegial en todo el Esta-
do, así como la participación representativa de todas 
las organizaciones colegiales en la organización de se-
gundo grado que representan los consejos generales, 
como «corporación de corporaciones».

Los consejos generales, en aquellos colegios de es-
tructura múltiple, se configuran como órganos de re-
presentación y coordinación de los diferentes colegios, 
que garantizan la coherencia y homogeneidad en la or-
denación de la profesión; y es precisamente en razón 
de la citada naturaleza, por lo que el art. 15.3 de la 
Ley del proceso autonómico les atribuye las funciones 
de representación de los intereses corporativos en el 
ámbito nacional o internacional, disposición a la que, 
en consecuencia, cabe atribuir carácter materialmente 
básico ex art. 149.1.18 CE.

En el supuesto que se examina, las funciones repre-
sentativas que el precepto examinado atribuye a los 
consejos de colegios profesionales de Cataluña han de 
ponerse en conexión con lo señalado en el art. 60.1 a) 
de la Ley autonómica, en donde se determina que co-
rresponde a los consejos autonómicos «ejercer la re-
presentación y la defensa generales de la profesión en 
el ámbito de Cataluña», afirmación que resulta acorde 
con el principio general de territorialidad de las com-
petencias autonómicas (por todas, STC 194/2011, de 
13 de diciembre, FJ 5), lo que permite entender que las 
funciones representativas que en el art. 70 se atribu-
yen a los consejos catalanes se ejercerán en el marco 
territorial previamente determinado por el citado art. 
60 y, en consecuencia, sin menoscabo de las funciones 
representativas que correspondan a los consejos gene-
rales en el ámbito nacional.

Corresponde al legislador estatal, titular de la compe-
tencia de legislación básica, regular los consejos ge-
nerales, su organización y competencias, e incluso es-
tablecer las bases reguladoras de las relaciones entre 
éstos y los consejos autonómicos, pues es indudable 
que el ejercicio de las competencias autonómicas en 
esta materia y, con ello, la existencia de consejos auto-
nómicos de colegios ha modificado el modelo preexis-
tente de relaciones entre los consejos territoriales y el 
consejo general, y sin duda hace precisa una reorde-
nación del modelo organizativo colegial, pero sin que 
de este hecho quepa deducir, como hace el recurrente, 
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que la mera previsión de sometimiento de las relacio-
nes recíprocas a cauces de cooperación voluntaria su-
ponga automáticamente una vulneración de las com-
petencias básicas estatales. Dicha afirmación no pasa 
de ser un juicio meramente hipotético, y hemos nega-
do reiteradamente la viabilidad de las impugnaciones 
fundadas en «juicios indiciarios, conjeturales o hipo-
téticos» (STC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 5), o las que 
se plantean «sobre supuestos implícitos en las normas 
y sus presuntas consecuencias» (STC 120/2012, de 4 
de junio, FJ 8 y jurisprudencia allí citada), por «no 
ser misión de este Tribunal prevenir conflictos, sino 
eliminar transgresiones concretas y efectivas» (STC 
13/1988, de 4 de febrero, FJ 4).

Así pues, la autonomía funcional prevista en el apar-
tado 1 de este precepto y el sometimiento de las re-
laciones recíprocas a los principios de colaboración y 
cooperación voluntarias, a que se refiere el apartado 2, 
han de entenderse conformes al marco constitucional 
de competencias, siempre que se interpreten en el sen-
tido de que dicha cooperación recíproca habrá de ga-
rantizar, en todo caso, la salvaguarda del ejercicio por 
los consejos generales de sus funciones de coordina-
ción a nivel nacional, en los términos que al respecto 
establezca la legislación básica estatal en esta materia.

En los términos señalados, el art. 70 no es inconstitu-
cional.

10. Es objeto también del presente recurso la disposi-
ción transitoria quinta de la Ley autonómica, en la que 
se dispone: 

«Los profesionales integrados en un único colegio de 
ámbito estatal, incorporados a éste por medio de cual-
quiera de sus delegaciones radicadas en Cataluña, sin 
perjuicio de poder mantener su colegiación actual, 
pueden formar un solo colegio profesional de ámbito 
catalán, de conformidad con lo establecido en la pre-
sente ley. El acuerdo de constitución del colegio pro-
fesional debe aprobarse por mayoría de votos de las 
personas asistentes a una asamblea general, a la que 
deben ser convocados todos los profesionales con do-
micilio profesional único principal en Cataluña y que 
puede convocarse a iniciativa del delegado o delegada 
si lo solicita un número de los colegiados anteriormen-
te mencionados igual o superior al 10 por 100.»

El recurso formulado, atendiendo a la argumentación 
contenida en la demanda, se contrae al primer párrafo 
de la citada disposición, en cuanto contempla la posi-
bilidad de coexistencia o superposición, en el ámbi-
to territorial de Cataluña, del colegio único de ámbito 
nacional y del colegio catalán de la misma profesión. 
Considera el recurrente que ello comporta la atribu-
ción de un efecto extraterritorial a la norma autonómi-
ca y vulnera el principio de unidad o monopolio co-
legial, que constituye un aspecto nuclear o básico del 
régimen jurídico de los colegios profesionales.

La disposición transitoria quinta de la Ley autonómi-
ca viene a regular un supuesto de modificación de la 
estructura de un colegio preexistente, configurado co-
mo colegio único de ámbito nacional, para, median-
te la segregación de las delegaciones radicadas en Ca-
taluña, la constitución por las mismas de un colegio 
profesional de ámbito catalán, pero sin que ello pueda 
implicar en ningún caso que haya de producirse una 
convivencia entre el colegio único de ámbito estatal y 
el colegio catalán, pues la modificación organizativa 
prevista ha de conducir necesariamente a la transfor-
mación de la organización profesional afectada, desde 
el colegio único estatal al colegio de estructura terri-
torial.

La estructura organizativa a la que haya de ajustarse 
cada colegio profesional es cuestión que forma par-
te de la autonomía de decisión que corresponde a los 
propios profesionales y habrá de realizarse de confor-
midad con el procedimiento contemplado en la nor-
mativa que resulte aplicable, en función del ámbito te-
rritorial del colegio de que se trate. En el supuesto que 
nos ocupa, la modificación organizativa contemplada 
en la disposición transitoria quinta exige, como paso 
previo a la constitución del colegio de ámbito catalán, 
un proceso de segregación de las delegaciones cata-
lanas del colegio único estatal, y precisamente en ra-
zón de que afecta a un colegio de ámbito estatal, dicho 
proceso habrá de ajustarse a lo previsto en las nor-
mas organizativas aplicables a los colegios estatales, 
concretamente a lo señalado en el art. 4.2 de la Ley 
2/1974. En consecuencia, la previa segregación del co-
legio único para su transformación en colegio múlti-
ple de estructura territorial no puede realizarse, como 
contempla el precepto de la ley catalana, «de confor-
midad con lo establecido por la presente ley», inciso 
que es inconstitucional.

Llevado a cabo, en los términos expuestos, el proce-
dimiento de segregación previsto en esta disposición 
transitoria quinta, se producirá la transformación del 
previo colegio único estatal, en un colegio de estruc-
tura múltiple, lo que exigirá la creación del correspon-
diente consejo general, de acuerdo con lo previsto en 
la normativa estatal. Ello determinará, asimismo, la 
asunción por el colegio catalán de nueva creación, de 
las funciones colegiales correspondientes en el territo-
rio de Cataluña, sin que en ningún caso se produzca, 
en dicho ámbito, una superposición de ambas estruc-
turas colegiales, pues dicha posibilidad resulta expre-
samente excluida por el art. 4.3 de la Ley 2/1974, que 
se reitera en idénticos términos en el art. 43.3 de la 
Ley catalana 7/2006; y sin que ello sea óbice para que 
los profesionales afectados puedan mantener, además, 
su anterior colegiación con carácter facultativo, en los 
términos señalados en la disposición que se examina.

11. Consideran los recurrentes que el art. 67 de la Ley 
7/2006 contiene una inequívoca regla procesal que 
vulnera la competencia exclusiva del Estado en ma-
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teria de legislación procesal ex art. 149.1.6 CE, al no 
apreciarse la concurrencia de la «necesaria especiali-
dad» derivada de la particularidad del Derecho sus-
tantivo autonómico. El precepto dispone: 

«1. Los actos y acuerdos de los colegios profesionales 
y de los consejos de colegios profesionales sujetos al 
derecho administrativo ponen fin a la vía administrati-
va y pueden ser objeto de recurso directamente ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa por las perso-
nas afectadas y la Administración de la Generalidad. 
No obstante, pueden ser objeto de recurso potestativo 
de reposición ante el órgano que los haya dictado.

2. Los acuerdos y actos de los colegios profesionales y 
de los consejos de colegios profesionales dictados en 
ejercicio de funciones delegadas pueden ser objeto de 
recurso ante la Administración delegante. La resolu-
ción de este recurso pone fin a la vía administrativa.»

El reproche de inconstitucionalidad se hace extensivo 
a las menciones que en el art. 27 de la Ley autonómica 
se hacen a lo posibilidad de impugnación ante la ju-
risdicción contencioso-administrativa, cuando proce-
da, de las resoluciones sancionadoras dictadas por la 
Administración de la Generalitat y de las resoluciones 
dictadas por los colegios profesionales y consejos de 
colegios profesionales.

La doctrina constitucional en relación con el art. 
149.1.6 CE ha quedado resumida y estructurada en la 
STC 47/2004, de 25 de marzo, FJ 4, en los siguientes 
términos: «en primer lugar, que la atribución al Estado 
de la competencia exclusiva sobre la legislación pro-
cesal responde a la necesidad de salvaguardar la uni-
formidad de los instrumentos jurisdiccionales [SSTC 
71/1982, de 30 de noviembre, FJ 20; 83/1986, de 26 de 
junio, FJ 2; 173/1998, de 23 de julio, FJ 16 c)]; en se-
gundo lugar, que la competencia asumida por las Co-
munidades Autónomas al amparo de la salvedad re-
cogida en el art. 149.1.6 CE no les permite, sin más, 
introducir en su ordenamiento normas procesales por 
el mero hecho de haber promulgado regulaciones de 
Derecho sustantivo en el ejercicio de sus competen-
cias, esto es, innovar el ordenamiento procesal en rela-
ción con la defensa jurídica de aquellos derechos e in-
tereses que materialmente regulen, lo que equivaldría 
a vaciar de contenido o privar de todo significado a la 
especificidad con que la materia procesal se contem-
pla en el art. 149.1.6 CE, sino que, como indica la ex-
presión ‘necesarias especialidades’del citado precepto 
constitucional, tan sólo pueden introducir aquellas in-
novaciones procesales que inevitablemente se deduz-
can, desde la perspectiva de la defensa judicial, de las 
reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por 
la norma autonómica en virtud de las particularida-
des del Derecho creado por la propia Comunidad Au-
tónoma, o, dicho en otros términos, las singularidades 
procesales que se permiten a las Comunidades Autó-
nomas han de limitarse a aquéllas que, por la conexión 
directa con las particularidades del Derecho sustan-

tivo autonómico, vengan requeridas por éstas (SSTC 
71/1982, de 30 de noviembre, FJ 20; 83/1986, de 26 
de junio, FJ 2; 121/1992, de 28 de septiembre, FJ 4; 
127/1999, de 1 de julio, FJ 5), correspondiendo al le-
gislador autonómico o, en su defecto, a quienes asu-
man la defensa de la ley en su caso impugnada, ofrecer 
la suficiente justificación sobre la necesidad de alte-
rar las reglas procesales comúnmente aplicables por 
venir requeridas por las particularidades del derecho 
sustantivo autonómico, salvo que del propio examen 
de la Ley se puedan desprender o inferir esas ‘nece-
sarias especialidades’(STC 127/1999, de 1 de julio, FJ 
5)» [STC 47/2004, de 25 de marzo, FJ 4; doctrina re-
iterada en las SSTC 243/2004, de 16 de diciembre, FJ 
6; 135/2006, de 27 de abril, FJ 2 e) y 21/2012, de 16 de 
febrero, FJ 3].

La normativa procesal estatal en esta materia se 
contiene fundamentalmente en el art. 2 a) de la Ley 
29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa, en el que se somete a este orden ju-
risdiccional el conocimiento de las cuestiones que se 
susciten en relación con los actos y disposiciones de 
las corporaciones de Derecho público, adoptados en 
el ejercicio de las funciones públicas, y en su art. 19.1 
d) que atribuye legitimación a la Administración de 
las Comunidades Autónomas para impugnar actos y 
disposiciones que afecten a su ámbito de autonomía 
emanados, entre otros, «de cualquier Administración 
u Organismo público». Por su parte, el art. 8 de la Ley 
2/1974, de colegios profesionales viene a señalar que 
los actos emanados de los colegios y consejos genera-
les, en cuanto estén sujetos al Derecho administrativo, 
una vez agotados los recursos corporativos, serán di-
rectamente recurribles ante la jurisdicción contencio-
so-administrativa, remitiéndose a la Ley jurisdiccional 
para la determinación de la legitimación activa en los 
recursos corporativos y contencioso-administrativos.

En el texto de la demanda se reconoce expresamen-
te que la previsión contenida en la norma autonómica 
podría considerarse conforme al orden constitucional 
de distribución de competencias, en tanto se limita a 
reiterar o incluso remitir a previsiones contenidas en 
la legislación del Estado, pero –se objeta– el Tribunal 
Constitucional únicamente sanciona la constituciona-
lidad de las leges repetitae en el caso de existir com-
petencias legislativas del Estado y de la Comunidad, 
lo que, a juicio del recurrente, no se produce en el pre-
sente supuesto.

El anterior argumento debe ser, no obstante, rechaza-
do, pues, en efecto, los preceptos que se examinan se 
limitan a efectuar una traslación de las reglas proce-
sales de carácter general en relación a la impugnación 
de actos o acuerdos de estas corporaciones públicas, 
reiterando la regla procesal de atribución de compe-
tencia jurisdiccional a favor del orden contencioso-ad-
ministrativo respecto de los actos corporativos sujetos 
a Derecho administrativo, que con carácter general se 
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contemplan en la Ley de colegios profesionales y en 
la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa; y lo hacen, además, en ejercicio de una 
competencia estatutariamente atribuida a la Comuni-
dad Autónoma, que incluye la facultad para legislar, 
en el ámbito de lo dispuesto por la legislación básica 
estatal dictada en ejercicio de las competencias previs-
tas en el art. 149.1.18 CE. Se cumplen, por tanto, los 
presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitu-
cional en la materia, sin que se aprecie la alegada vul-
neración de las competencias estatales del art. 149.1.6 
CE, siendo de aplicación lo señalado en las SSTC 
47/2004, FJ 8; y 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9, 
conforme a las cuales, si bien «‘la mera reiteración de 
reglas procesales generales en la legislación autonó-
mica no hace buena, sin más, una tal previsión (cri-
terio mantenido desde la STC 71/1982, FJ 20)’ (STC 
173/1998, de 23 de julio, FJ 16), esta proscripción de 
la reiteración o reproducción de normas procesales por 
el legislador autonómico (leges repetitae) no debemos 
extenderla a aquellos supuestos en que la reiteración 
simplemente consista en incorporar a la normativa au-
tonómica, ejercida ésta en su ámbito competencial, 
determinados preceptos del ordenamiento procesal 
general con la sola finalidad de dotar de sentido o in-
teligibilidad al texto normativo aprobado por el Parla-
mento autonómico».

Se alega también por el recurrente, que la legitimación 
de la Administración de la Generalitat para impugnar 
en sede contencioso-administrativa los actos y acuer-
dos de los colegios y consejos, supone un reconoci-
miento de legitimación ex lege y con carácter universal 
que desborda y desconoce los presupuestos legitima-
dores de la ley jurisdiccional. Esta alegación ha de ser 
asimismo rechazada, pues, como se ha señalado, di-
cha legitimación trae causa directa de lo dispuesto en 
el art. 19.1 d) de la ley jurisdiccional, que establece 
con carácter general la legitimación de las Comuni-
dades Autónomas para impugnar los actos y disposi-
ciones emanados de la Administración del Estado, y 
de cualquier otra Administración u «Organismo públi-
co», término en el que se incluyen los colegios profe-
sionales y consejos, en su condición de corporaciones 
públicas de base asociativa a quienes se encomienda, 
por delegación, el ejercicio de funciones públicas. Di-
cha atribución no supone, pues, la introducción de un 
nuevo supuesto de legitimación procesal en favor de 
la Administración autonómica, que resultaría proscri-
to por lo dispuesto en el art. 149.1.6 CE, ni constituye 
innovación del ordenamiento procesal, limitándose a 

concretar, de conformidad con lo previsto en la Ley 
jurisdiccional, los cauces para la defensa judicial de 
las competencias que en materia de colegios profesio-
nales derivan de los dispuesto en la norma que se exa-
mina, por lo que no se produce la vulneración de las 
competencias estatales.

Procede, en consecuencia, rechazar la impugnación 
dirigida contra los arts. 27 y 67 de la Ley 7/2006.

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

1º Declarar la inadmisión del recurso formulado en re-
lación con el artículo 125 de la Ley Orgánica 6/2006, 
de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña.

2º Declarar extinguido, por pérdida sobrevenida de 
objeto, el recurso formulado en relación con el artículo 
44.4 de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de 
profesiones tituladas y de los colegios profesionales.

3º Estimar parcialmente el presente recurso de incons-
titucionalidad y, en consecuencia, declarar que son in-
constitucionales y nulos los siguientes preceptos de la 
Ley 7/2006, de 31 de mayo: art. 20, en el inciso «sin 
introducir nuevos supuestos de infracción distintos de 
los establecidos por los arts. 17, 18 y 19»; art. 38.1 y 
2; art. 48.3, primer párrafo, en el inciso «solo pueden 
constituir infracción colegial»; disposición adicional 
cuarta; y disposición transitoria quinta, primer párrafo 
en el inciso «de conformidad con lo establecido por la 
presente ley».

4º Declarar que no son inconstitucionales: el art. 37.3 
y 5 siempre que se interprete conforme a lo señalado 
en el fundamento jurídico 5 de la presente resolución; 
el art. 54, interpretado de conformidad con lo dispues-
to en el fundamento jurídico 6; y el art. 70 en la inter-
pretación recogida en el fundamento jurídico 9.

5º Desestimar el recurso en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Dada en Madrid, a cinco de diciembre de dos mil trece.


	3.	Tramitacions en curs
	3.01.	Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.01.	Projectes de llei
	Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 200-00002/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat

	Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
	Tram. 200-00012/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 200-00013/10
	Text presentat

	Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública
	Tram. 200-00014/10
	Text presentat


	3.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 202-00026/10
	Termini de presentació d’esmenes subsegüents al Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries

	Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, del 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments comercials
	Tram. 202-00049/10
	Esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 202-00050/10
	Esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació
	Tram. 202-00051/10
	Presentació


	3.01.03.	Decrets llei
	Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
	Tram. 203-00010/10
	Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat


	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Institut Gelida
	Tram. 250-00856/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la desprogramació definitiva del projecte de tancament de l’autovia orbital de Barcelona
	Tram. 250-00857/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el pagament del deute relatiu al projecte d’intervenció integral al barri de Can Mas, de Ripollet
	Tram. 250-00858/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la incorporació d’aliments de proximitat en les compres de l’Administració i sobre l’elaboració d’un pla de contractació pública alimentària
	Tram. 250-00859/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’increment urgent del nombre d’examinadors del carnet de conduir
	Tram. 250-00860/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el contracte del servei d’avions de vigilància i atac per a l’extinció d’incendis
	Tram. 250-00861/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Vallcarca, de Barcelona
	Tram. 250-00862/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la segona fase de l’ampliació de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
	Tram. 250-00863/10
	Presentació

	Proposta de resolució contra l’Avantprojecte de llei de protecció dels drets del concebut i de la dona embarassada i en defensa dels drets sexuals i reproductius i la interrupció voluntària de l’embaràs
	Tram. 250-00864/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre les subvencions de l’Institut Català de les Dones del 2013
	Tram. 250-00865/10
	Presentació


	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 270-00008/10
	Esmenes a la totalitat



	4.	Informació
	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 37/X, sobre l’elaboració d’una avaluació ambiental del conjunt d’instal·lacions de generació d’energia, d’assecatge de purins, de línies d’evacuació i de centrals de transformació d’energia elèctrica existents o en t
	Tram. 290-00015/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 45/X, sobre els torns de servei i les armilles antibales dels agents dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 290-00028/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 101/X, sobre la continuïtat del projecte Promoció escolar del poble gitano
	Tram. 290-00081/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 103/X, sobre la implantació de la jornada intensiva als instituts d’educació secundària el curs 2012-2013
	Tram. 290-00083/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 175/X, sobre l’impuls d’un pla de reconversió gradual de l’empresa Ercros
	Tram. 290-00140/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 176/X, sobre la redacció d’un pla d’estudi del present i el futur laborals de Flix i la Ribera d’Ebre
	Tram. 290-00141/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 184/X, per la qual s’aprova el Compte general de la Generalitat corresponent al 2010
	Tram. 290-00148/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 234/X, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 33/2012, sobre la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2009
	Tram. 290-00197/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 236/X, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 39/2012, sobre la Fundació Privada de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2009
	Tram. 290-00199/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 260/X, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 2/2013, sobre l’Institut Català de Finances, corresponent al 2009 i al 2010
	Tram. 290-00222/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 261/X, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 3/2013, sobre el Consorci d’Educació de Barcelona, corresponent al 2010 i al 2011
	Tram. 290-00223/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 265/X, sobre la recepció dels canals de la televisió digital terrestre a Paüls, Alfara de Carles, Caseres i la Galera
	Tram. 290-00227/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 267/X, sobre la creació del sistema de patent única europea
	Tram. 290-00229/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 268/X, sobre l’assessorament tècnic a l’Ajuntament de Salou en el projecte de canalització del barranc de Barenys
	Tram. 290-00230/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 269/X, sobre la instal·lació de barreres paraallaus o viseres en alguns trams de la carretera C-28 i sobre l’estudi de la viabilitat del túnel de la Bonaigua
	Tram. 290-00231/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 270/X, sobre la integració urbana de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Igualada i Vilanova del Camí
	Tram. 290-00232/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 271/X, sobre el transport de viatgers per carretera entre Igualada i Barcelona
	Tram. 290-00233/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 272/X, sobre l’ampliació de les zones tarifàries de la línia 3 de rodalia i l’establiment d’un servei integrat d’autobús i tren entre la Garrotxa i Barcelona
	Tram. 290-00234/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 273/X, sobre el tram entre Montblanc i Lleida de l’autopista AP-2
	Tram. 290-00235/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 274/X, sobre l’àmbit de planificació territorial del Penedès
	Tram. 290-00236/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 276/X, sobre el garantiment de la circulació dels trens i la seguretat de la línia 1 de rodalia al pas pel Maresme
	Tram. 290-00238/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 277/X, sobre el compliment dels compromisos adquirits amb els veïns del barri de la Trinitat Nova, de Barcelona, que tenen els habitatges afectats per aluminosi
	Tram. 290-00239/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 278/X, sobre la redacció d’un projecte de construcció d’una via per a bicicletes i vianants que connecti Breda amb l’estació de Riells i Viabrea - Breda
	Tram. 290-00240/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 279/X, sobre la redacció del projecte d’una rotonda a la intersecció de Riells i Viabrea de la carretera C-35
	Tram. 290-00241/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 280/X, sobre el pagament de les indemnitzacions als afectats per les expropiacions pel pas del tren de gran velocitat entre Barcelona i la Jonquera
	Tram. 290-00242/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 281/X, sobre el soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat
	Tram. 290-00243/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 282/X, sobre els mòduls de participació i convivència als centres penitenciaris
	Tram. 290-00244/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 283/X, sobre la resolució dels conflictes relatius als habitatges dels antics treballadors de la presó de la Trinitat Vella
	Tram. 290-00245/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 284/X, sobre la revisió dels protocols per a la gestió de les comunicacions dels interns dels centres penitenciaris
	Tram. 290-00246/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 285/X, sobre el manteniment dels contractes programa amb escoles concertades o la implantació d’un sistema de finançament addicional
	Tram. 290-00247/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 286/X, sobre la represa de les obres de construcció d’una llar d’infants a l’illa d’equipaments del Mercat del Guinardó, de Barcelona
	Tram. 290-00248/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 287/X, sobre l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles
	Tram. 290-00249/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 288/X, sobre l’aprenentatge dels primers auxilis dins l’horari escolar
	Tram. 290-00250/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 289/X, sobre l’obertura de les línies de P3 i la continuïtat de les escoles Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor, Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt, Can Montllor de Terrassa, El Castell de Tona i Gil Cristià i Arbós de l
	Tram. 290-00251/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 290/X, d’adhesió a la Iniciativa ciutadana europea pel dret humà a l’aigua i al sanejament
	Tram. 290-00252/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 291/X, sobre el reconeixement de la República de Kosovo
	Tram. 290-00253/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 292/X, sobre la prohibició de vendre armes a països i grups que utilitzen infants soldat
	Tram. 290-00254/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 294/X, sobre el tancament de la presó de Guantánamo
	Tram. 290-00256/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 295/X, sobre l’accessibilitat dels informes i estudis elaborats pel Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars
	Tram. 290-00257/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 302/X, sobre la Televisió de Catalunya i els mitjans de comunicació públics
	Tram. 290-00258/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 303/X, sobre el garantiment del principi fundacional de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio de model de servei públic arrelat al territori
	Tram. 290-00259/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 378/X, sobre la modificació del mapa de zones del sistema tarifari integrat
	Tram. 290-00333/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 388/X, sobre les beques de menjador
	Tram. 290-00343/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 393/X, sobre la construcció de l’Escola Bufalà II, de Badalona
	Tram. 290-00348/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 414/X, sobre el projecte de traçat del desdoblament de la carretera C-12, a Tortosa
	Tram. 290-00367/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 415/X, sobre el desdoblament de la carretera C-12 al pas per Tortosa
	Tram. 290-00368/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 438/X, sobre les obres de construcció de l’Escola Lola Anglada, de Badalona
	Tram. 290-00391/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 301/X, sobre la situació de la joventut
	Tram. 290-00428/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes


	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 33/X, sobre la modificació de l’impost de successions i donacions
	Tram. 390-00033/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 37/X, sobre les mesures per a garantir la sostenibilitat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Tram. 390-00037/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 39/X, sobre la situació de l’ensenyament universitari
	Tram. 390-00039/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 40/X, sobre les condicions i les garanties del projecte BCN World
	Tram. 390-00040/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 41/X, sobre la proposta del Govern de l’Estat de reforma de l’Administració pública
	Tram. 390-00041/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 43/X, sobre l’ocultació o dissimulació del rostre en l’espai públic i les mesures que s’han d’adoptar en matèria de seguretat pública
	Tram. 390-00043/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 50/X, sobre la negociació del sistema de finançament autonòmic
	Tram. 390-00050/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 59/X, sobre política cultural
	Tram. 390-00059/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	4.55.	Activitat parlamentària
	4.55.15.	Convocatòries
	Sessió plenària núm. 24
	Convocada per al dia 16 de gener de 2014


	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
	Estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la Generalitat en data del 30 de setembre de 2013
	Tram. 334-00046/10
	Presentació

	Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Generalitat en data del 30 de setembre de 2013
	Tram. 334-00047/10
	Presentació

	Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2013
	Tram. 334-00048/10
	Presentació


	4.87.	Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.10.	Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
	Recurs d’inconstitucionalitat 8434/2006, interposat per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés dels Diputats contra determinats articles de la Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legi
	Tram. 381-00003/07
	Sentència del Tribunal Constitucional






