
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 459/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sistema de contractació 
als centres especials de treball en els casos de deteriorament cognitiu i funcional
250-00282/12
Adopció 9

Resolució 460/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció a la dependència a 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00303/12
Adopció 9

Resolució 473/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Centre de Formació Profes-
sional d’Automoció
250-00316/12
Adopció 10

Resolució 474/XII del Parlament de Catalunya, sobre les residències per a gent gran
250-00692/12
Adopció 10

Resolució 475/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aprovació del reglament de 
la Llei 13/2014, d’accessibilitat
250-00324/12
Adopció 12

Resolució 476/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de la residència 
Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat
250-00336/12
Adopció 12

Resolució 477/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de les condicions 
de treball de les cambreres de pisos
250-00360/12
Adopció 13

Resolució 478/XII del Parlament de Catalunya, sobre els drets de les treballadores 
de la llar
250-00569/12
Adopció 14

Resolució 493/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’eliminació dels mòduls pre-
fabricats de l’Escola Els Ganxets, de Reus
250-00729/12
Adopció 14

Resolució 494/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’eliminació dels mòduls pre-
fabricats de l’Escola Vilamar, de Calafell
250-00741/12
Adopció 15

Resolució 495/XII del Parlament de Catalunya, sobre el trastorn de l’espectre autista 
en l’àmbit de l’educació
250-00745/12
Adopció 16
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Resolució 496/XII del Parlament de Catalunya, sobre el finançament de la construc-
ció de l’institut escola de Santa Susanna amb càrrec al pressupost de la Generalitat
250-00752/12
Adopció 16

Resolució 497/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’educació en igualtat
250-00753/12
Adopció 17

Resolució 498/XII del Parlament de Catalunya, sobre el deute pendent de la Gene-
ralitat amb relació al sosteniment de les llars d’infants municipals
250-00754/12
Adopció 18

Resolució 499/XII del Parlament de Catalunya, sobre les necessitats educatives a 
Lloret de Mar
250-00758/12
Adopció 18

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00059/12
Presentació: GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units 20

Proposició de llei per a prohibir els cetacis i els otàrids en captivitat i els delfinaris 
a Catalunya
202-00060/12
Presentació: GP PSC-Units, GP CatECP 69

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la seguretat als barris i les urbanitzacions de Calafell
250-00816/12
Esmenes presentades 70

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Pla de prevenció del suïcidi juvenil
250-00859/12
Tramesa a la Comissió 71
Termini de presentació d’esmenes 71

Proposta de resolució sobre la definició i l’aplicació d’un pla de prevenció del suïcidi
250-00860/12
Tramesa a la Comissió 71
Termini de presentació d’esmenes 71

Proposta de resolució sobre l’aplicació del programa de prevenció de l’estigma en 
la salut mental
250-00861/12
Tramesa a la Comissió 71
Termini de presentació d’esmenes 71

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’acompanyament i el suport als 
supervivents del suïcidi
250-00862/12
Tramesa a la Comissió 72
Termini de presentació d’esmenes 72

Proposta de resolució sobre la problemàtica dels exàmens per a obtenir el carnet 
de conduir
250-00863/12
Tramesa a la Comissió 72
Termini de presentació d’esmenes 72

Proposta de resolució sobre el respecte a l’estat de dret com a valor europeu
250-00864/12
Tramesa a la Comissió 72
Termini de presentació d’esmenes 72
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Proposta de resolució sobre l’obligació de respectar la direcció de la política exte-
rior d’Espanya
250-00865/12
Tramesa a la Comissió 73
Termini de presentació d’esmenes 73

Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar als centres 
educatius
250-00866/12
Tramesa a la Comissió 73
Termini de presentació d’esmenes 73

Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar als centres 
educatius
250-00867/12
Tramesa a la Comissió 73
Termini de presentació d’esmenes 73

Proposta de resolució sobre la defensa de la lliure competència
250-00868/12
Tramesa a la Comissió 73
Termini de presentació d’esmenes 74

Proposta de resolució sobre l’exclusió sanitària i els drets sexuals i reproductius
250-00869/12
Tramesa a la Comissió 74
Termini de presentació d’esmenes 74

Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva
250-00870/12
Tramesa a la Comissió 74
Termini de presentació d’esmenes 74

Proposta de resolució de condemna de l’ús de diners públics per a pagar la publi-
cació d’articles separatistes a la premsa internacional
250-00871/12
Tramesa a la Comissió 74
Termini de presentació d’esmenes 74

Proposta de resolució sobre la prevenció i extinció d’incendis i les actuacions ne-
cessàries a la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00872/12
Tramesa a la Comissió 75
Termini de presentació d’esmenes 75

Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials del Govern
250-00873/12
Tramesa a la Comissió 75
Termini de presentació d’esmenes 75

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00874/12
Tramesa a la Comissió 75
Termini de presentació d’esmenes 75

Proposta de resolució sobre la revisió del finançament de les universitats públiques
250-00875/12
Tramesa a la Comissió 75
Termini de presentació d’esmenes 76

Proposta de resolució sobre les mesures per a millorar l’Hospital Comarcal de Blanes
250-00876/12
Tramesa a la Comissió 76
Termini de presentació d’esmenes 76

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’instal·lacions esportives per a la 
pràctica del criquet
250-00877/12
Tramesa a la Comissió 76
Termini de presentació d’esmenes 76

Proposta de resolució de reprovació del director del Centre d’Estudis d’Opinió
250-00878/12
Tramesa a la Comissió 76
Termini de presentació d’esmenes 76
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Proposta de resolució sobre l’antisemitisme
250-00879/12
Tramesa a la Comissió 77
Termini de presentació d’esmenes 77

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball als jutjats 
de guàrdia de Barcelona
250-00880/12
Tramesa a la Comissió 77
Termini de presentació d’esmenes 77

Proposta de resolució de condemna de l’atac eurofòbic a la Delegació de la Comis-
sió Europea a Barcelona
250-00881/12
Tramesa a la Comissió 77
Termini de presentació d’esmenes 77

Proposta de resolució sobre el nombre de places dels centres ocupacionals per a 
persones amb discapacitat intel·lectual
250-00882/12
Tramesa a la Comissió 77
Termini de presentació d’esmenes 78

Proposta de resolució sobre la gestió de l’atenció al joc patològic
250-00883/12
Tramesa a la Comissió 78
Termini de presentació d’esmenes 78

Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de les places de llar residència 
en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
250-00884/12
Tramesa a la Comissió 78
Termini de presentació d’esmenes 78

Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de places de residència en 
l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
250-00885/12
Tramesa a la Comissió 78
Termini de presentació d’esmenes 78

Proposta de resolució sobre l’equitat en l’accessibilitat als serveis de la xarxa de 
programes especialitzats de suport assistencial a la discapacitat intel·lectual i la 
salut mental
250-00886/12
Tramesa a la Comissió 79
Termini de presentació d’esmenes 79

Proposta de resolució sobre les mesures d’atenció a les persones amb addiccions 
i patologies relacionades amb el joc i l’ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació
250-00887/12
Tramesa a la Comissió 79
Termini de presentació d’esmenes 79

Proposta de resolució sobre l’activitat de l’Observatori dels Drets de la Infància
250-00888/12
Tramesa a la Comissió 79
Termini de presentació d’esmenes 79

Proposta de resolució sobre el principi comunitari d’autonomia del Ministeri Fiscal 
com a garantia dels drets i les llibertats dels ciutadans
250-00889/12
Tramesa a la Comissió 80
Termini de presentació d’esmenes 80

Proposta de resolució sobre les deficiències als aparells de climatització de les co-
missaries dels Mossos d’Esquadra
250-00890/12
Tramesa a la Comissió 80
Termini de presentació d’esmenes 80
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Proposta de resolució sobre l’escalada d’actes de coacció de les associacions se-
paratistes
250-00891/12
Tramesa a la Comissió 80
Termini de presentació d’esmenes 80

Proposta de resolució de condemna dels atacs a les delegacions de la Comissió 
Europea i del Parlament Europeu a Barcelona
250-00892/12
Tramesa a la Comissió 81
Termini de presentació d’esmenes 81

Proposta de resolució sobre la solució als problemes de climatització dels centres 
de salut i els hospitals
250-00893/12
Tramesa a la Comissió 81
Termini de presentació d’esmenes 81

Proposta de resolució sobre la Carta catalana per als drets i les responsabilitats 
digitals
250-00894/12
Tramesa a la Comissió 81
Termini de presentació d’esmenes 81

Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones en la indústria au-
diovisual catalana
250-00895/12
Presentació: GP PSC-Units, GP CatECP 82

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa per a l’obtenció d’una còpia dels 
atestats d’accidents de trànsit
250-00896/12
Presentació: GP Cs 83

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de la taxa per a l’obtenció 
d’una còpia dels atestats policials per a les víctimes d’accidents de trànsit
250-00897/12
Presentació: GP Cs 84

Proposta de resolució sobre la gestió dels danys causats per l’incendi de la Ribera 
d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00898/12
Presentació: GP Cs 85

Proposta de resolució sobre els vessaments il·legals al Segre
250-00899/12
Presentació: GP Cs 85

Proposta de resolució sobre la dimensió de les empreses
250-00900/12
Presentació: GP Cs 86

Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional
250-00901/12
Presentació: GP Cs 87

Proposta de resolució sobre la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya de les ofertes públiques de treball publicades al Boletín Oficial del Estado
250-00902/12
Presentació: GP CatECP 89

Proposta de resolució sobre l’ús indegut de diner públic destinat a l’activitat dels 
grups parlamentaris per a sufragar despeses del referèndum il·legal de l’1 d’octubre
250-00903/12
Presentació: GP Cs 90

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Acord del Govern 90/2019, del 25 de juny, pel qual s’aprova el Pla estratègic d’ac-
ció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2019-2022 i se n’acorda la tramesa 
al Parlament de Catalunya
259-00003/12
Tramitació 91
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12
Renúncia a la secretaria 92

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 174/XII, sobre la manca de pediatres en el 
sistema sanitari públic
290-00154/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  92

Control del compliment de la Resolució 218/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 
14/2018, sobre el Laboratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici 
del 2016
290-00197/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  94

Control del compliment de la Resolució 249/XII, sobre el servei d’ambulàncies al 
Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre
290-00225/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  97

Control del compliment de la Resolució 250/XII, sobre el centre d’atenció i segui-
ment d’Ocata
290-00226/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  97

Control del compliment de la Resolució 251/XII, sobre la prova ràpida per a la de-
tecció de les infeccions de transmissió sexual
290-00227/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  99

Control del compliment de la Resolució 366/XII, sobre el consum d’opioides
290-00338/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  100

Control del compliment de la Resolució 399/XII, sobre la participació de les univer-
sitats catalanes en el pla pilot europeu de campus transnacionals
290-00370/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  102

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 56/XII, sobre les polítiques del coneixement
390-00056/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 103

Control del compliment de la Moció 97/XII, sobre les universitats públiques
390-00097/12
Designació de la Comissió competent 107

Control del compliment de la Moció 98/XII, sobre la indústria i la inversió
390-00098/12
Designació de la Comissió competent 107

Control del compliment de la Moció 99/XII, sobre l’escola inclusiva
390-00099/12
Designació de la Comissió competent 108

Control del compliment de la Moció 100/XII, sobre les conclusions del dictamen de 
l’ONU sobre els presos polítics catalans
390-00100/12
Designació de la Comissió competent 108
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els riscos digitals 
a què estan exposats els menors
356-00513/12
Sol·licitud 108

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora del Servei Català de la Salut davant 
la Comissió de la Infància perquè informi sobre la tasca que du a terme la Unitat 
Funcional d’Abusos a Menors
356-00519/12
Sol·licitud 108

Sol·licitud de compareixença de la gerent de Salut i Atenció Integrada del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la tasca 
que du a terme la Unitat Funcional d’Abusos a Menors
356-00520/12
Sol·licitud 109

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació del Grup d’Estudi i Protecció dels 
Ecosistemes Catalans amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00189/12
Substanciació 109

Compareixença en ponència d’una representació d’Ecologistes en Acció de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00190/12
Substanciació 109

Compareixença en ponència d’una representació d’Ecologistes en Acció de Tarra-
gona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00191/12
Substanciació 109

Compareixença en ponència d’una representació de SOS Costa Brava amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00192/12
Substanciació 110

Compareixença en ponència d’una representació de Salvem l’Empordà amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00194/12
Substanciació 110

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00220/12
Substanciació 110

Compareixença d’Antonio Aretxabala, geòleg, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Projecte Castor
357-00397/12
Substanciació 110

Compareixença de José Antonio Álvarez Álvarez, conseller delegat del Banco San-
tander, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor
365-00117/12
Substanciació 110

Compareixença de José Montilla i Aguilera, exministre d’Indústria, Comerç i Turisme, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00118/12
Substanciació 111
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe específic del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio durant la campanya de les eleccions locals i al Parla-
ment Europeu del 2019
337-00021/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 111
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 459/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sistema 
de contractació als centres especials de treball en els casos de 
deteriorament cognitiu i funcional
250-00282/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 14, 03.07.2019, DSPC-C 295

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 3 
de juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el sistema de 
contractació als centres especials de treball en els casos d’envelliment (tram. 250-
00282/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 16760).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar, amb les entitats proveïdores 

corresponents, el sistema de contractació, als centres especials de treball, de les per-
sones amb diversitat funcional que tenen un deteriorament cognitiu i funcional en 
edats prèvies a l’edat de jubilació, per tal que es pugui dur a terme un pas progressiu 
de l’activitat al centre especial de treball cap a l’activitat ocupacional, flexibilitzant 
el nombre d’hores que es fan en ambdues activitats.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 460/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció a la 
dependència a l’Hospitalet de Llobregat
250-00303/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 14, 03.07.2019, DSPC-C 295

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 3 de 
juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció a la de-
pendència residencial a l’Hospitalet de Llobregat (tram. 250-00303/12), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 16790).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Augmentar el nombre de places residencials públiques o en règim de concert 

per a la tercera edat, el nombre de centres de dia i d’habitatges tutelats i el nombre i 
les quantitats de les prestacions econòmiques vinculades als serveis; actualitzar les 
ràtios de personal, i millorar els mòduls econòmics d’acord amb el procés de revisió 
i negociació amb les entitats prestadores de serveis i les entitats federatives al con-
junt del territori.
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b) Adequar l’oferta dels diversos recursos i serveis d’atenció a la dependència al 
municipi de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb la programació de necessitats 
per al període 2020-2023 que elabora el Govern.

c) Firmar els convenis necessaris amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
per a la cessió de solars o d’equipaments de titularitat municipal a fi de construir 
noves residències públiques o en règim de concert.

d) Dissenyar un mapa complet dels recursos d’atenció a la dependència a l’Hos-
pitalet de Llobregat, partint d’un estudi detallat de l’oferta actual, i desenvolupar un 
pla per a completar les mancances que s’hi detectin i establir-ne el calendari d’entra-
da en funcionament en el menor temps possible, d’acord amb la programació territo-
rial de serveis socials especialitzats del Govern per al període 2020-2023.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 473/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Centre de 
Formació Professional d’Automoció
250-00316/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 14, 03.07.2019, DSPC-C 295

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 3 de 
juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el Centre de For-
mació Professional d’Automoció de Catalunya (tram. 250-00316/12), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 17972).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desplegar plenament l’oferta formativa del Centre de Formació Professional 

d’Automoció per al curs 2019-2020 i posar-la en marxa.
b) Treballar amb la col·laboració dels agents socials i econòmics per una bona 

transició entre la formació del Centre de Formació Professional d’Automoció i el 
món laboral.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 474/XII del Parlament de Catalunya, sobre les residències 
per a gent gran
250-00692/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 14, 03.07.2019, DSPC-C 295

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 3 
de juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les residències 
per a gent gran a Barcelona (tram. 250-00692/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 34188).
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Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) No adjudicar la gestió de cap centre residencial a una empresa que el Govern 

mateix hagi sancionat per mal servei i per maltractaments als usuaris i de la qual fins 
i tot hagi arribat a posar en mans de la Fiscalia els casos denunciats, en el marc de 
les prescripcions de la legislació aplicable en matèria de contractes del sector públic.

b) Garantir, d’una manera clara, en la resolució de l’adjudicació de la gestió de 
les residències Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, El Molí i Alc-
hemika de Barcelona, o bé en el contracte que se subscrigui amb les empreses que 
resultin adjudicatàries de llur gestió, que la figura compromesa d’infermer del torn 
de nit no s’implementarà restant de la resta de còmput d’hores fixat per al personal 
diürn d’infermeria.

c) Modificar, durant el 2019, la Cartera de serveis socials per a ampliar el nom-
bre de personal d’atenció directa, i especialment la ràtio de gericultors, establint una 
ràtio mínima d’un gericultor per cada vuit ancians.

d) Garantir, mentre no es modifica la Cartera de serveis socials, que es complei-
xen les ràtios actuals d’un gericultor per cada deu residents, tant en el servei de re-
sidència com en el de centre de dia.

e) Establir i aplicar, quan pertoqui, les penalitzacions i les sancions adequades 
a la importància del servei públic i als danys sobre les persones fràgils causats per 
una mala execució de les condicions fixades en el contracte, que estableixen la Llei 
12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, i la normativa aplicable en matèria de 
contractes del sector públic, la qual cosa ha de comportar, si és el cas, la prohibició 
de contractar.

f) Incrementar els mecanismes de vigilància i control de l’execució de la presta-
ció dels serveis i reforçar les inspeccions als centres, incloent-hi entrevistes amb els 
treballadors sense la presència de la direcció i inspeccions sense un avís previ, per 
a garantir el control de la gestió i la protecció dels usuaris.

g) Garantir uns nivells adequats de neteja, de material, d’atenció mèdica i de 
substitució del personal en cas de vacances, absències o altres circumstàncies simi-
lars i que els menús, quant a la qualitat alimentària, siguin confeccionats i supervi-
sats per dietistes o nutricionistes professionals.

h) Garantir la inversió en el manteniment de les infraestructures per part de la 
l’Administració i de les empreses gestores, per tal que els usuaris gaudeixin d’uns 
serveis adequats a llurs necessitats.

i) Promoure mecanismes democràtics de participació de familiars i veïns en el 
funcionament dels centres i fomentar la dinamització dels consells de participació 
de centres pel que fa a la periodicitat de les reunions, garantint-ne una per trimes-
tre, i a la representativitat de les famílies. Les associacions de veïns del barri han de 
formar part d’aquests consells de participació.

j) Suprimir els equips d’atenció residencial gestionats per Mutuam, de manera 
que la gent gran ingressada en residències torni a ésser atesa directament per la sa-
nitat pública als centres d’atenció primària que els corresponguin.

k) Modificar el sistema de tarifes establert per als centres de dia, per tal que es 
pagui a les empreses gestores en funció de les places adjudicades i no de la presèn-
cia efectiva, amb el condicionant que això comporti complir sempre les ràtios del 
personal d’atenció directa del centre.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé
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Resolució 475/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aprovació del 
reglament de la Llei 13/2014, d’accessibilitat
250-00324/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 14, 03.07.2019, DSPC-C 295

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 3 
de juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
reglament de la Llei 13/2014, d’accessibilitat (tram. 250-00324/12), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
17973).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar el reglament de la Llei 

13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el termini de tres mesos des de l’apro-
vació d’aquesta resolució.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 476/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
de la residència Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat
250-00336/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 14, 03.07.2019, DSPC-C 295

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 3 de 
juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de 
la Residència Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat (tram. 250-00336/12), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 18931).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir, en els propers pressupos-

tos de la Generalitat per al 2020, els recursos necessaris per a la construcció de la 
residència per a persones amb pluridiscapacitats Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llo-
bregat, i presentar, en un termini de cinc mesos, un calendari d’actuacions per a la 
seva construcció i futura posada en marxa.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé
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Resolució 477/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de les condicions de treball de les cambreres de pisos
250-00360/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 14, 03.07.2019, DSPC-C 295

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 3 de 
juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de 
les condicions de treball de les cambreres de pis (tram. 250-00360/12), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
18940).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Vigilar que la càrrega de treball de les cambreres de pisos sigui l’adequada, 

de manera que no els comporti un dany per a la salut. El límit màxim d’aquesta càr-
rega de treball s’haurà d’establir amb la participació dels agents socials, per mitjà 
dels comitès de seguretat i salut laborals, i tenint en compte les condicions laborals 
i d’ergonomia dels diversos establiments.

b) Fer que l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral elabori un estudi tècnic 
per a analitzar les condicions d’ergonomia i els sobreesforços de treball de les cam-
breres de pisos.

c) Impulsar un acord entre la patronal i els sindicats, per a arribar a un pacte ur-
gent que limiti les unitats màximes de càrrega de treball per a les cambreres de pi-
sos, a fi de garantir les condicions necessàries per a assolir uns nivells de seguretat 
i salut laboral adequats.

d) Posar en marxa, en l’àmbit de les seves competències, una campanya específi-
ca de la Inspecció de Treball de Catalunya amb els objectius següents: 

Primer. Examinar les possibles cessions il·legals de treballadors per part de les 
empreses anomenades «de serveis».

Segon. Revisar les avaluacions de risc i obligar a establir els ritmes màxims en 
funció de les condicions de treball.

Tercer. Exigir les responsabilitats en matèria preventiva a les empreses princi-
pals, on té lloc la realització del treball.

Quart. Erradicar el frau en les ampliacions no declarades dels contractes a temps 
parcial no voluntaris.

e) Continuar aplicant la perspectiva de gènere en les accions que es duguin a 
terme.

f) Desenvolupar les mesures necessàries d’acompanyament del desplegament del 
Pla director per un treball digne posat en marxa pel Govern de l’Estat.

g) Estudiar l’aplicabilitat a Catalunya de les mesures posades en marxa pel Go-
vern de les Illes Balears en matèria de lluita contra les irregularitats en el mercat de 
treball, especialment en el sector de l’hostaleria.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé
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Resolució 478/XII del Parlament de Catalunya, sobre els drets de les 
treballadores de la llar
250-00569/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 14, 03.07.2019, DSPC-C 295

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 3 
de juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els drets dels 
treballadors de la llar (tram. 250-00569/12), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go-

vern de l’Estat que: 
a) Ratifiqui el Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball i la Reco-

manació 201 sobre el treball decent per a les treballadores de la llar.
b) Dugui a terme les mesures necessàries per a: 
Primer. Incloure les treballadores de la llar en l’àmbit d’aplicació dels articles 

197.4 i 209.1.b de la Llei general de la Seguretat Social, perquè se’ls considerin els 
períodes no cotitzats en el càlcul de les pensions d’incapacitat permanent derivada de 
contingències comunes i de jubilació en els termes que estableixen aquests articles.

Segon. Integrar les treballadores de la llar en el règim general de la Seguretat 
Social en els termes que estableix la disposició transitòria setzena de la Llei general 
de la Seguretat Social.

Tercer. Aconseguir l’equiparació plena de drets per a les treballadores del sector 
de la llar i la cura i aplicar plenament el règim d’extinció del contracte de treball de 
la relació laboral comuna que estableix l’Estatut dels treballadors a la relació laboral 
de caràcter especial del servei de la llar familiar.

c) Establir un sistema de protecció per desocupació adaptat a les peculiaritats de 
l’activitat del servei de la llar familiar que garanteixi els principis de contributivitat, 
solidaritat i sostenibilitat financera.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 493/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’eliminació dels 
mòduls prefabricats de l’Escola Els Ganxets, de Reus
250-00729/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 18, 09.07.2019, DSPC-C 303

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 9 de juliol de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats 
de l’Escola Els Ganxets, de Reus (tram. 250-00729/12), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 36825).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Destinar els recursos necessaris a l’Escola Els Ganxets, de Reus (Baix Camp) 
perquè disposi de les infraestructures pertinents i s’eliminin els mòduls prefabricats 
actuals.

b) Incloure el projecte de l’Escola Els Ganxets en el Pla d’infraestructures edu-
catives.

c) Potenciar la coordinació i la col·laboració entre els diversos departaments de la 
Generalitat implicats en el dit projecte i l’Ajuntament de Reus, amb l’objectiu de te-
nir redactat l’avantprojecte, el projecte bàsic i executiu i l’estudi de seguretat i salut, 
i qualsevol altre que sigui necessari, durant el segon semestre del 2019.

d) Garantir la posada en funcionament de l’Escola Els Ganxets, amb les infraes-
tructures pertinents, a l’inici del curs 2021-2022.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 494/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’eliminació dels 
mòduls prefabricats de l’Escola Vilamar, de Calafell
250-00741/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 18, 09.07.2019, DSPC-C 303

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 9 de juliol de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats 
de l’Escola Vilamar, de Calafell (tram. 250-00741/12), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar (reg. 37994) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 39097).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Destinar els recursos econòmics necessaris a l’Escola Vilamar, de Calafell 

(Baix Penedès), inclosa una partida en el pressupost de l’any 2019 per a l’ampliació 
del menjador escolar amb una cuina i la construcció d’un edifici escolar, un pati, un 
gimnàs i altres infraestructures pertinents (sala de reunions del professorat i vesti-
dors, entre altres), i eliminar els mòduls prefabricats actuals.

b) Incloure el projecte de l’Escola Vilamar en el Pla d’infraestructures educatives.
c) Potenciar la coordinació i la col·laboració entre els diversos departaments de 

la Generalitat implicats en el dit projecte i l’Ajuntament de Calafell, amb l’objectiu 
de tenir redactat l’avantprojecte, el projecte bàsic i executiu i l’estudi de seguretat i 
salut, i qualsevol altre que sigui necessari, abans de l’inici del curs 2019-2020

d) Garantir la posada en funcionament de l’edifici escolar, el pati i la resta d’in-
fraestructures pertinents de l’Escola Vilamar per a l’inici del curs 2020-2021.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó
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Resolució 495/XII del Parlament de Catalunya, sobre el trastorn de 
l’espectre autista en l’àmbit de l’educació
250-00745/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 18, 09.07.2019, DSPC-C 303

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 9 de juliol de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el trastorn de l’espectre autista en l’àmbit 
de l’educació (tram. 250-00745/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari Republicà (reg. 39098).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dotar els centres educatius de personal amb formació específica en el trastorn 

de l’espectre autista.
b) Garantir la presència de vetlladors amb formació específica en trastorn de l’es-

pectre autista als menjadors escolars dels centres en què hi hagi alumnes matriculats 
diagnosticats amb aquest trastorn.

c) Garantir la presència de vetlladors amb formació específica en trastorn de l’es-
pectre autista en les activitats extraescolars, i també en les colònies i les estades de 
cap de setmana o similars, organitzades pels centres educatius, sempre que hi hagi 
alumnes matriculats diagnosticats amb aquest trastorn.

d) Pel que fa a l’educació en el lleure, i amb relació a les línies de suport del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies, que majoritàriament es desenvolupa 
amb entitats del tercer sector, incorporar indicadors que afavoreixin l’accés a les ac-
tivitats fora del calendari escolar d’infants i joves amb trastorn de l’espectre autista 
i altres factors que puguin ésser causa d’exclusió social.

e) Establir canals de coordinació efectius entre els serveis sanitaris, educatius i 
socials adreçats a l’establiment de programes individualitzats de tractament per als 
afectats pel trastorn de l’espectre autista, i d’atenció i suport a llurs famílies.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 496/XII del Parlament de Catalunya, sobre el finançament 
de la construcció de l’institut escola de Santa Susanna amb càrrec al 
pressupost de la Generalitat
250-00752/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 18, 09.07.2019, DSPC-C 303

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 9 de juliol de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de 
l’institut escola de Santa Susanna amb càrrec al pressupost de la Generalitat (tram. 
250-00752/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 39099).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Signar un conveni amb l’Ajuntament de Santa Susanna (Maresme) que reculli 

el compromís de la Generalitat de fer-se càrrec de totes les despeses que comporti 
la construcció de l’edifici de l’institut escola d’aquest municipi: redacció del projecte 
i execució i direcció de les obres.

b) Establir un calendari de retorn dels imports que el municipi destini a la cons-
trucció de l’institut escola. Els terminis de pagament no poden ésser, en cap cas, su-
periors a un any des que siguin abonats pel consistori.

c) Garantir en els pressupostos de la Generalitat la partida pressupostària anual 
suficient per a finançar les despeses de conservació, manteniment i vigilància del 
nou institut escola.

d) Garantir que l’institut escola entri en funcionament a l’inici del curs escolar 
2019-2020.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 497/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’educació en 
igualtat
250-00753/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 18, 09.07.2019, DSPC-C 303

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 9 de juliol de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’educació en igualtat (tram. 250-
00753/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 39100).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fomentar el coneixement de les dones que han contribuït a la història, la lite-

ratura, l’art, la ciència i l’esport.
b) Fomentar l’ús de contes, jocs i joguines no sexistes a les aules.
c) Fomentar l’ús igualitari del pati.
d) Fomentar l’esport femení, especialment en l’educació secundària.
e) Fomentar la vocació pels estudis tècnics i científics entre les estudiants, i, així 

mateix, fomentar entre els nois els estudis amb més presència femenina, com els 
relacionats amb els treballs de cura, el disseny i la moda o l’estètica, entre altres.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó
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Resolució 498/XII del Parlament de Catalunya, sobre el deute 
pendent de la Generalitat amb relació al sosteniment de les llars 
d’infants municipals
250-00754/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 18, 09.07.2019, DSPC-C 303

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 9 de juliol de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el deute pendent de la Generalitat amb 
relació al sosteniment de les llars d’infants municipals (tram. 250-00754/12), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Repu-
blicà (reg. 39101).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reconèixer l’obligació de pagar les subvencions als trenta-sis ajuntaments ca-

talans que van presentar una reclamació pel deute contret, pendent d’abonar, per la 
gestió del servei de les escoles bressol del municipi, tal com estableix la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de gener de 2018.

b) Acordar i presentar, abans de l’inici del curs 2019-2020, un calendari de res-
titució de les partides destinades al foment i al funcionament de les llars d’infants 
municipals no retornades als ajuntaments des de 2012 i que no hagin estat substi-
tuïdes per les subvencions de les diputacions provincials, amb lleialtat institucional 
i transparència.

c) Retornar el deute pendent de la Generalitat als ajuntaments que s’han fet res-
ponsables del sosteniment del servei públic d’escoles bressol i fer efectiu el paga-
ment de la suma de mil tres-cents euros per alumne amb relació als cursos 2012-
2013, 2013-2014 i 2014-2015.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 499/XII del Parlament de Catalunya, sobre les necessitats 
educatives a Lloret de Mar
250-00758/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 18, 09.07.2019, DSPC-C 303

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 9 de juliol de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre les necessitats educatives a Lloret de 
Mar (tram. 250-00758/12), presentada per Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent, i Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 39103).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reconvertir el codi anunciat relatiu a la construcció d’un institut a Lloret de 

Mar (Selva) en un institut escola que pugui començar a funcionar a l’inici del curs 
2019-2020.

b) Declarar l’Escola Pere Torrent, de Lloret de Mar, centre de màxima comple-
xitat a partir del curs vinent i aplicar totes les mesures que aquesta declaració com-
porta amb efectes immediats per al curs 2019-2020.

c) Fer un estudi detallat per a detectar i solucionar al més aviat possible les greus 
mancances en inversions, manteniment i dotacions de personal als centres escolars 
de Lloret de Mar.

d) Reduir les ràtios per aula del municipi a l’inici de curs a vint alumnes, tenint 
en compte l’històric de matrícula viva, per tal de permetre el repartiment equitatiu 
dels alumnes nouvinguts entre tots els equipaments educatius de Lloret de Mar, sen-
se concentrar l’entrada de matrícula viva en una única escola.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00059/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS

Reg. 42655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados 
Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya

Exposició de motius

I. Del mandat internacional 
L’Assemblea Mundial de la Salut, va aprovar el 2004 la coneguda «Estratègia 

Mundial sobre el Règim Alimentari, Activitat Física i Salut (RAFS)», a través de la 
que s’instava a tots els seus Estats Membres a elaborar, aplicar i avaluar una sèrie 
d’accions i programes generals que promoguessin la salut de les persones i les co-
munitats, a través d’una alimentació sana i la realització d’activitats físiques. Amb-
dós mecanismes entesos com a essencials per a reduir els riscos i la incidència de 
les malalties no transmissibles: 

«Essent conscient que per canviar els hàbits alimentaris i d’activitat física cal-
dran esforços combinats de moltes parts interessades, públiques i privades, durant 
diversos decennis, es necessita la combinació d’accions racionals i eficaces a nivell 
mundial, nacional i local, així com un atent seguiment i avaluació de les seves re-
percussions».

Així mateix, l’Estratègia Mundial descrivia les responsabilitats que cadascuna 
de les parts implicades havia d’assumir al respecte i en determinava les pautes d’ac-
tuació sobre els principals interessats, tals com els Estats Membres de l’Organit-
zació Mundial de la Salut (OMS), les associats internacionals, la societat civil i les 
organitzacions no governamentals i el sector privat. És a dir, es dibuixava un marc 
de col·laboració necessària i exigible per a l’assoliment dels objectius pretesos, tot 
implicant els diferents sectors i persones encarregades de promoure una forma de 
vida saludable, a través d’una dieta equilibrada i la realització d’activitats físiques.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), estudia i avalua l’eficàcia dels siste-
mes de salut dels països, tot valorant la xifra anual de morts i la seva causa com a 
principal indicatiu. Al llarg dels anys les estadístiques sobre les causes de mort as-
senyalen que, exceptuant els països d’ingressos baixos, les malalties que provoquen 
més mortalitat son les No Transmissibles (ENT), és a dir, la diabetis, l’obesitat, els 
càncers, les insuficiències càrdio-respiratòries, les disfuncions renals i la depressió, 
unes malalties estretament vinculades al sedentarisme, els mals hàbits alimentaris 
i la inactivitat física.

Davant tal preocupació, a l’any 2010 es varen publicar les «Recomanacions mun-
dials sobre activitat física para la salut», promogut i liderat per la OMS on l’objectiu 
principal era prevenir les malalties no transmissibles mitjançant la pràctica d’activi-
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tat física en el conjunt de la població, i els seus principals destinataris eren els res-
ponsables de polítiques d’àmbit nacional.

L’any 2013, l’Assemblea Mundial de la Salut va acordar un conjunt d’objectius 
mundials d’aplicació voluntària entre les quals figura la reducció en un 25% de les 
morts prematures per ENT i una disminució del 10% de la inactivitat física per a 
l’any 2025. És el que es coneix com a «Pla d’acció mundial per a la prevenció i el 
control de les malalties no transmissibles 2013-2020», i on s’hi defineixen els ins-
truments per a impulsar una política pública i aconseguir els objectius descrits. En 
aquest sentit, el 56% dels estats membres de l’OMS ha posat en marxa polítiques 
per reduir la inactivitat física, fet que no allunya Catalunya dels objectius pretesos, 
ans al contrari.

Recentment i en el marc de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, l’OMS va 
presentar un Pla d’acció mundial sobre activitat física 2018-2030 amb el lema: Més 
persones actives per un món més sa. El Pla d’acció mostra als països possibles vies 
per reduir la inactivitat física en adults i adolescents en un 15% per a 2030, en re-
comanar un conjunt de 20 mesures normatives que, combinades, tenen per objecte 
crear societats més actives millorant els entorns i les oportunitats perquè persones 
de totes les edats i capacitats dediquin més temps a caminar o anar amb bicicleta, 
practicar esport o un lleure creatiu, ballar o jugar.

En aquest sentit, les Nacions Unides (ONU) també va incloure l’esport com a 
mitjà per promoure l’educació, la salut, el desenvolupament sostenible i la pau per 
aconseguir els «Objectius del Mil·lenni». L’Agenda 2030 planteja 17 objectius amb 
169 metes de caràcter integrat i indivisible que abasten les esferes econòmica, social 
i ambiental, entre ells l’objectiu de garantir una vida saludable i promoure el benes-
tar per a totes les edats.

La nova estratègia regirà els programes de desenvolupament mundials durant els 
propers 15 anys. Els Estats es van comprometre a mobilitzar els mitjans necessaris 
per a la seva implementació mitjançant aliances centrades especialment en les ne-
cessitats dels més pobres i vulnerables, i Catalunya no n’és una excepció.

Catalunya es vol comprometre amb l’assoliment d’aquests objectius als efectes 
de crear una societat millor, més saludable i conscient de la seva necessitat.

II. Del mandat estatutari 
La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en el camp de l’esport i 

el lleure, tal com estableix l’article 134 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en relació amb l’article 149 de 
la Constitució Espanyola; que en qualsevol cas inclou: el foment, la divulgació, la 
planificació i la coordinació, l’execució, l’assessorament, la implantació i la projec-
ció de la pràctica de l’activitat física i de l’esport en qualsevol part de Catalunya, en 
tots els nivells socials, l’ordenació dels òrgans de mediació en matèria d’esport, la 
regulació de la formació esportiva i el foment de la tecnificació i de l’alt rendiment 
esportiu, l’establiment del règim jurídic de les federacions i els clubs esportius i de 
les entitats catalanes que promouen i organitzen la pràctica de l’esport i de l’activitat 
física en l’àmbit de Catalunya, i la declaració d’utilitat pública de les entitats espor-
tives, la regulació en matèria de disciplina esportiva, competitiva i electoral de les 
entitats que promouen i organitzen la pràctica esportiva, el foment i la promoció de 
l’associacionisme esportiu, el registre de les entitats que promouen i organitzen la 
pràctica de l’activitat física i esportiva amb seu social a Catalunya, la planificació de 
la xarxa d’equipaments esportius de Catalunya i la promoció de la seva execució, el 
control i el seguiment mèdic-esportiu i de salut dels practicants de l’activitat física 
i esportiva, la regulació en matèria de prevenció i control de la violència en els es-
pectacles públics esportius, respectant les facultats reservades a l’Estat en matèria 
de seguretat pública, la garantia de la salut dels espectadors i de les altres persones 
implicades en l’organització i l’exercici de l’activitat física i esportiva, així com de 
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la seguretat i el control sanitaris dels equipaments esportius i el desenvolupament de 
la recerca científica en matèria esportiva.

El Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprovava el text únic de 
la Llei de l’esport, va concretar la modificació de la Llei 1/1988, de 7 d’abril, de 
l’esport que operaven les lleis 8/1999 i 9/1999, ambdues de 30 de juliol. La Llei del 
2000 s’ha desenvolupat posteriorment en el Decret 58/2010, de 4 de maig de les 
entitats esportives de Catalunya, modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig; i el 
règim jurídic de la Llei del 2000 es va concretar per mitjà del Decret 34/2010, de 9 
de març, del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i la Re-
solució de 17 d’abril del 2001 per la qual es disposà la publicació del reglament del 
Tribunal Català de l’Esport. Després de quasi dues dècades l’esport, com la societat, 
ha evolucionat i ens trobem avui en plena transformació dels hàbits que la ciutadania 
ha adquirit en la pràctica esportiva. Segons les darreres dades de l’Observatori Ca-
talà de l’Esport, el 45,2% de la població major de setze anys es considera practicant 
d’esport i, entre la població menor de 16 anys, aquest percentatge augmenta fins el 
72,8%. Del total de persones practicants, el 73% manifesten que fan esport sense 
preocupar-se de competir, un 12% manifesten fer competició per diversió i només 
un 13% declara fixar-se objectius competitius a assolir. El 25% dels practicants d’es-
port ho fan a través de clubs esportius federats.

III. De l’estructuració de la Llei
La Llei de l’esport de Catalunya s’estructura en sis títols: sobre els principis ge-

nerals i l’administració esportiva; sobre les entitats esportives de Catalunya; sobre 
la pràctica esportiva i l’activitat física en condicions d’igualtat; sobre la formació, 
investigació i desenvolupament de l’esport i l’activitat física; sobre el finançament i 
promoció econòmica de l’esport; sobre el règim sancionador i el tribunal català de 
l’esport.

Títol I. Principis generals i l’administració esportiva
Títol II. Les entitats esportives de Catalunya
Títol III. La pràctica esportiva i l’activitat física en condicions d’igualtat
Títol IV. La formació, investigació i desenvolupament de l’esport i l’activitat física 
Títol V. El finançament i promoció econòmica de l’esport
Títol VI. El règim sancionador i el tribunal català de l’esport

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya

Títol I. Principis generals i administració esportiva

Capítol 1. Principis generals

Article 1. L’esport i l’activitat física
L’esport i l’activitat física neixen i es desenvolupen en el sí de la mateixa societat, 

esdevenen un element imprescindible de la salut, l’educació i la cohesió social; con-
tribueixen singularment a la lluita contra el fracàs escolar, la promoció de la igualtat 
efectiva, la inclusió, la integració social i l’economia productiva; així com vetlla per 
la salut i el benestar físic i emocional de les persones.

Conseqüentment es reconeix que el desenvolupament i foment de l’esport i l’acti-
vitat física per a tothom, i amb especial rellevància per a persones amb discapacitat 
i risc d’exclusió social, són d’interès general i d’utilitat pública i social.

La pràctica lliure, voluntària i segura de l’esport i l’activitat física es constitueix 
com un dret al territori de Catalunya en un pla d’igualtat sense que hi hagi lloc a la 
discriminació per cap motiu.

Article 2. Objecte i àmbit d’aplicació
D’acord amb les competències atribuïdes per disposició de l’article 134 de l’Es-

tatut d’Autonomia de Catalunya, la present llei té per objecte establir el marc jurídic 
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que regula l’esport i l’activitat física a Catalunya, tot definint els principis rectors i 
els objectius de la política esportiva, l’ordenació de l’organització esportiva i la pre-
visió del règim jurídic aplicable a tot el sector.

Article 3. Objectiu general 
L’objectiu d’aquesta llei és impulsar coordinadament el foment i el desenvolupa-

ment de l’esport i l’activitat física en el sí de la població catalana en base als prin-
cipis d’igualtat i inclusió efectiva, respecte pel medi ambient, seguretat i coordina-
ció així com col·laboració entre l’Administració pública i les entitats associatives i 
empreses tant de caràcter privat com públic, amb la finalitat d’enfortir i estendre un 
model esportiu català coherent, transparent, participatiu, respectuós, responsable i 
de qualitat.

Article 4. Principis rectors 
El Govern de la Generalitat, per tal de garantir l’acompliment dels objectius i 

principis descrits en aquest títol, desenvolupa la pròpia política esportiva en base els 
següents principis rectors: 

a) Garantir la pràctica esportiva organitzada sota unes condicions de seguretat i 
protecció de la integritat física i moral, així com la salut de tots els seus practicants.

b) Procurar el foment de l’activitat física i l’esport com a hàbit saludable i ben-
estar físic i emocional, d’acord amb els objectius de la Organització Mundial de la 
Salut i institucions de caràcter internacional.

c) Coordinar la implantació i el desenvolupament de la política esportiva en col-
laboració amb els agents del sector esportiu i de l’activitat física tant públics com 
privats, especialment amb la Unió d’esports de Catalunya.

d) Coordinar la gestió esportiva amb les funcions pròpies de les entitats locals en 
el camp de l’esport i l’activitat física i donar suport a l’actuació d’aquestes entitats.

e) Fomentar i protegir l’associacionisme esportiu en totes les seves manifesta-
cions com a marc idoni per al desenvolupament i pràctica de l’esport i l’activitat 
física.

f) Fomentar la transparència i el bon govern de totes les entitats esportives.
g) Promoure i executar programes especials d’esport i activitat física per les per-

sones amb diversitat funcional i pels sectors socials amb risc d’exclusió, per tal de 
garantir la igualtat d’oportunitats.

h) Promoure les condicions que afavoreixin la igualtat efectiva de la dona en l’es-
port i la seva incorporació a la pràctica i direcció esportiva en tots els àmbits.

i) Promoure l’esport de competició, d’alt nivell i tecnificació en col·laboració amb 
la Unió d’esports de Catalunya, les federacions i les altres entitats esportives així 
com empreses de la indústria esportiva.

j) Recolzar i impulsar les noves manifestacions esportives que aposten per la 
modernització i innovació tecnològica vinculada amb la pràctica esportiva i de l’ac-
tivitat física.

k) Ordenar i difondre el coneixement i l’ensenyament de l’esport i l’educació fí-
sica; i vetllar especialment per la pràctica esportiva en edat escolar, tant pel que fa 
a l’ensenyament públic com al privat.

l) Vetllar per la salut i seguretat dels esportistes, així com també de les infraes-
tructures esportives, tant públiques com privades, tot garantint el compliment de la 
normativa vigent.

m) Desenvolupar la investigació, la recerca i el desenvolupament científic i tec-
nològic vinculat a les diferents àrees de les ciències aplicades a l’esport i l’activitat 
física.

n) Vetllar perquè la pràctica esportiva i l’esport estigui exempt de violència, ra-
cisme, xenofòbia, intolerància, masclisme i de qualsevol expressió o manifestació 
d’agressió, assetjament o discriminació.
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o) Vetllar perquè la pràctica esportiva i l’esport estigui exempt de tota pràctica 
que pugui alterar per vies extraesportives els resultats de les competicions, tot adop-
tant mesures per eradicar el dopatge i el frau en l’esport amb independència del ni-
vell competitiu.

p) Programar i planificar, una xarxa equilibrada d’infraestructures esportives 
amb els equipaments necessaris arreu del territori català, que reculli tant com sigui 
possible tota mena d’iniciatives mirant d’aconseguir una utilització òptima de les 
mateixes destinades a la pràctica esportiva.

q) Vetllar, conjuntament amb les corporacions municipals i els òrgans urba-
nístics competents, perquè els plans i les normes d’ordenació urbanística generals, 
parcials i especials incloguin les reserves de sol i d’espais suficients per cobrir les 
necessitats socials i col·lectives de les infraestructures esportives i de lleure, en co-
ordinació amb els municipis de l’entorn.

r) Garantir l’adequat aprofitament del medi natural per al desenvolupament d’ac-
tivitats esportives que siguin més idònies sota el principi de sostenibilitat i respecte 
de l’entorn natural.

s) Afavorir la inserció de l’esport en les manifestacions culturals, folklòriques o 
tradicionals i les festes típiques, arrelades en llocs i comarques de Catalunya, i en 
tots els actes que ajudin a prendre consciència de l’esport tradicional i popular que 
refermi la personalitat de Catalunya.

t) Vetllar per la participació de les seleccions esportives catalanes i afavorir, 
promoure i difondre l’esport català en base els principis de l’olimpisme també en 
aquests àmbits.

u) Promoure l’organització d’esdeveniments esportius internacionals a Catalu-
nya, així com la participació de les entitats esportives en competicions i esdeveni-
ments fora del territori català.

v) Aplegar, ordenar, subministrar i difondre la informació i documentació rela-
tives a l’educació física i a l’esport, especialment aquella referent als resultats de les 
investigacions i dels estudis sobre programes, experiències tècniques-científiques i 
d’altres activitats que convingui conèixer o divulgar, amb la col·laboració de l’Ob-
servatori Català de l’Esport.

w) Fomentar que els organismes competents estableixin bonificacions, beneficis 
i exempcions tributàries per afavorir el desenvolupament de l’esport.

x) Fomentar una protecció adequada dels esportistes mitjançant sistemes de pre-
visió social de caràcter mutualista o figures anàlogues.

y) Garantir l’adequat finançament del sistema esportiu català.
z) Garantir la coherència de totes les actuacions impulsades i desenvolupades per 

l’Administració pública d’acord amb els objectius que es desprenen d’aquesta llei.
Capítol 2. Administració esportiva de Catalunya

Article 5. L’Administració esportiva de Catalunya
Als efectes d’aquesta llei, té la consideració d’Administració esportiva de Cata-

lunya: 
a) La Generalitat de Catalunya; 
b) Els consells comarcals i els consells de les vegueries; 
c) Els ajuntaments i ens locals; 
Així mateix es fa exprés reconeixement al règim especial corresponent al terri-

tori de l’Aran i les competències administratives respecte l’esport i l’activitat física 
que aquesta llei i la del règim especial de l’Aran reconeixen al Consell d’Aran com 
administració de llur territori.

Article 6. De la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física
Correspon a la Generalitat de Catalunya l’exercici de les competències que en 

matèria d’esport i activitat física té reconegudes per disposició de l’Estatut d’Auto-
nomia i les que s’assenyalin expressament en aquesta llei. Així mateix també cor-
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respon a la Generalitat de Catalunya assumir la coordinació amb els ajuntaments, 
consells comarcals i altres ens supramunicipals de Catalunya i les administracions 
esportives més enllà del territori català.

En aquest sentit, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, és l’òr-
gan que assumeix la representació, direcció, planificació, execució, anàlisi i avalua-
ció de la política esportiva i de l’activitat física de la Generalitat de Catalunya.

També són funcions de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Físi-
ca impulsar i fer el seguiment de projectes i programes interdepartamentals en el 
territori relacionats amb el sector de l’esport i de l’activitat física; fer el seguiment 
econòmic, financer i pressupostari de les entitats adscrites a la Secretaria General 
de l’Esport i de l’Activitat Física; coordinar el Museu i Centre d’Estudis de l’Esport 
Doctor Melcior Colet.

Per tal de donar acompliment a les funcions atribuïdes, la Generalitat de Cata-
lunya garantirà una atribució econòmica mínima de l’1% a favor de la Secretaria 
General de l’Esport i de l’Activitat Física, corresponent al pressupost general de la 
Generalitat de Catalunya establert anualment.

Article 7. Organismes adscrits a la Secretaria General de l’Esport i 
l’Activitat física
Es troben adscrits al Departament de la Generalitat de Catalunya corresponent, 

mitjançant la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, però amb perso-
nalitat jurídica diferenciada, patrimoni i tresoreria pròpia, així com autonomia de 
gestió: 

a) El Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física, organisme autònom de 
caràcter administratiu que coordina i executa la política esportiva de la Generalitat 
sota les directrius de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, d’acord 
amb les disposicions i competències descrites en aquesta llei així com l’estructura 
prevista a les disposicions legals, en quan als òrgans rectors i el funcionament del 
mateix Consell.

b) L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), organisme autò-
nom de caràcter administratiu, encarregat de gestionar la formació, l’especialització 
i el perfeccionament de graduats, màsters, doctorats i tècnics superiors en educa-
ció física i esport, així com per a la investigació i divulgació de treballs i/o estudis 
científics.

c) El Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès (CAR), òrgan de gestió 
especialitzada, encarregat d’acollir, gestionar i desenvolupar la política d’Alt Rendi-
ment Esportiu a Catalunya d’acord amb aquesta llei i l’aplicable.

d) EQUACAT S.A, és una empresa pública que té la funció de gestionar i explo-
tar el Canal Olímpic de Catalunya així com les establertes estatutàriament.

Per altra banda i per disposició expressa d’aquesta llei es crea l’Agència Catala-
na Antidopatge com a òrgan encarregat de desenvolupar i executar les polítiques de 
prevenció, control i sanció en matèria de dopatge a Catalunya, d’acord amb les com-
petències atribuïdes en aquesta llei.

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, així com els organismes 
a ella adscrits, ha de vetllar pel principi de representació paritària, garantint una 
presència de dones i homes en els càrrecs de lliure designació, segons la qual cap 
gènere no superi el 60% del conjunt de persones ni sigui inferior al 40%.

Article 8. El Consell Català de l’Esport i de l’Activitat física
El Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física, està dotat de personalitat 

jurídica, patrimoni propi, autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat 
d’obrar per al compliment de les finalitats i els objectius d’aquesta Llei.

Son funcions del Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física: 
a) Executar la planificació i gestió esportiva de la Generalitat sota la direcció de 

la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat física en col·laboració amb totes les 
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entitats esportives reconegudes en aquesta llei, especialment la Unió d’Esports de 
Catalunya, així com la resta d’entitats o empreses que configuren la indústria espor-
tiva de Catalunya.

b) Garantir la promoció de la pràctica de l’esport i l’activitat física amb la coordi-
nació dels agents actius de l’esport a Catalunya per tal de combatre el sedentarisme.

c) Vetllar pel compliment dels principis de llibertat, respecte i d’igualtat efectiva, 
inclusió i no discriminació a l’esport i l’activitat física a Catalunya.

d) Promoure les ciències de l’activitat física i l’esport mitjançant l’impuls i la co-
ordinació de la recerca científica entre els organismes administratius, universitats, 
centres d’investigació públics i privats així com altres institucions de recerca, tant 
nacional com internacional.

e) Aprovar i concedir subvencions i ajudes econòmiques a les entitats esportives 
reconegudes en aquesta llei, així com esportistes, empreses, fundacions o associa-
cions vinculades a la promoció, desenvolupament i recerca de l’esport i l’activitat 
física.

f) Coordinar les actuacions necessàries per a millorar el nivell dels i les esportis-
tes catalanes i de les seleccions esportives catalanes en qualsevol àmbit d’actuació.

g) Autoritzar i revocar de forma motivada la inscripció en el Registre d’Entitats 
Esportives de les entitats esportives contemplades en aquesta llei.

h) Aprovar el reconeixement de modalitats esportives i activitats esportives.
i) Regular i coordinar, a través de l’Escola Catalana de l’Esport, la formació dels 

tècnics i voluntaris de totes les modalitats i tots els nivells esportius.
j) Coordinar i supervisar l’elaboració i desplegament dels plans de gestió per a 

construir i condicionar infraestructures esportives, d’acord amb el Pla d’Infraes-
tructures Esportives de Catalunya, i actualitzar la normativa tècnica existent per a 
aquest tipus d’instal·lacions.

k) Coordinar el cens d’equipaments esportius corresponent a cada municipi de 
Catalunya.

l) Promoure l’esport federat de modalitats incloses en programes olímpics o pa-
ralímpics, així com l’esport federat de modalitats no incloses en programes olímpics 
o paralímpics, l’esport en edat escolar i l’esport universitari, conjuntament amb les 
entitats corresponents.

m) Col·laborar amb els organismes competents en matèria de medi ambient i de-
fensa de la natura per tal de promoure activitats a la natura de caràcter sostenible i 
respectuós amb el desenvolupament de l’entorn.

n) Promoure, difondre i col·laborar en totes les activitats i les actuacions de pre-
venció i control de la violència en el món esportiu i de l’ús de substàncies prohibides.

o) Promoure, difondre i col·laborar en totes les activitats i les actuacions de pre-
venció i control de la salut dels esportistes.

p) Coordinar i facilitar els mitjans oportuns per a la inscripció de les entitats es-
portives al Registre d’Entitats esportives.

q) Coordinar la gestió del Registre Oficial de Professions de l’Esport a Catalunya.
r) Organitzar i desenvolupar el premi nacional de l’esport, conjuntament amb 

la Unió d’esports de Catalunya, així com aquelles altres mencions i singularitats 
d’acord amb el que s’estableix en aquesta llei.

s) Vetllar pel reconeixement i la protecció de l’ideari olímpic en el si de la socie-
tat catalana.

t) Exercir les funcions inspectores i sancionadores atribuïdes en aquesta llei, així 
com facultar a tercers per tal que procedeixin a l’efecte.

u) Incoar i instruir procediment sancionador d’acord amb el que estableix aques-
ta llei.

v) Qualsevol altra activitat que legalment li sigui atribuïda, d’acord amb les fina-
litats d’aquesta Llei.

Constitueixen els recursos del Consell Català de l’Esport: 
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a) Les quantitats consignades anualment en el pressupost de la Generalitat així 
com totes aquelles que provinguin d’impostos, taxes, loteries i jocs promoguts per 
la mateixa Generalitat de Catalunya.

b) Els donatius de qualsevol tipus que pugui rebre, i les herències, els llegats i els 
premis que li siguin concedits.

c) Els fruits, les rendes i els interessos dels seus béns patrimonials.
d) Els ingressos que produeixen les operacions de crèdit necessàries per al com-

pliment dels seus fins.
e) Qualsevol altre recurs que li pugui ésser atribuït per acomplir les funcions 

atribuïdes.
Així mateix, el Consell Català de l’Esport té adscrit com a unitat dependent l’Es-

cola Catalana d’Esport, qui assumeix la competència per regular la formació i les 
titulacions dels tècnics i especialistes de les activitats físiques i/o esportives.

Article 9. Els consells comarcals
Correspon als consells comarcals exercir les següents competències en el sí del 

territori subscrit: 
a) Garantir la promoció de la pràctica de l’esport i l’activitat física en les diferents 

etapes de la vida dins el territori respectiu amb la coordinació de les diferents Ad-
ministracions territorials i les entitats esportives.

b) Definir, planificar i executar, juntament amb la resta d’administracions públi-
ques subscrites al territori, el foment i l’execució dels Plans estratègics en matèria 
esportiva i activitat física, que prioritzin la promoció de l’esport i l’activitat física 
a nivell escolar amb col·laboració amb les entitats esportives especialment amb els 
consells esportius.

c) Coordinar i supervisar la utilització d’infraestructures esportives públiques 
d’ús comarcal tot vetllant pel seu ús a favor dels diferents col·lectius i sectors socials.

d) Cooperar amb les administracions locals en la creació, construcció, ampliació 
i millora de les infraestructures esportives d’interès comarcal.

e) Facilitar els elements necessaris del Pla d’Infraestructures Esportives de Cata-
lunya, en quan a l’estimació dels recursos disponibles i a les necessitats i els dèficits 
de l’àmbit territorial corresponent.

f) Promoure la creació d’entitats i empreses esportives als municipis amb la fina-
litat de prestar serveis i programes comuns per al foment i la potenciació de l’esport 
i l’activitat física.

g) Col·laborar amb l’organització de les competicions i activitats esportives en 
l’àmbit comarcal.

h) Col·laborar amb el Consell Català de l’Esport o amb qui aquest designi respec-
te a la matèria d’inspecció esportiva, pel compliment d’aquesta llei i les disposicions 
reglamentàries vigents.

i) Vetllar per l’accés a una pràctica esportiva segura, lliure de violència, into-
lerància, xenofòbia, racisme o qualsevol manifestació d’agressions, assetjaments o 
discriminació; procurant en tot cas el benestar i la salut del o la esportista.

j) Exercir qualsevol altra competència que els confereixi aquesta llei o la norma-
tiva que la desenvolupi.

Article 10. Ajuntaments i ens locals
Els municipis tenen una funció bàsica i essencial de promoció, planificació, ges-

tió i execució de l’esport i l’activitat física dins del territori municipal, impulsant la 
participació, la igualtat efectiva, la integració i la cohesió social dins del mateix i 
en base a les competències atribuïdes per aquesta llei així com les disposades ex-
pressament.

En aquest sentit, és competència dels municipis: 
a) Fomentar l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment en 

l’etapa escolar, així com les activitats físiques de caire extraescolar i popular en el 
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marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya així com dels plans estratègics 
vigents.

b) Crear i potenciar espais municipals saludables, lliures de fum, a l’aire lliure i 
aptes per la pràctica de l’activitat física i l’esport.

c) Construir, ampliar i millorar infraestructures esportives d’acord amb una pla-
nificació econòmica sostenible i acurada segons les possibilitat municipals.

d) Vetllar per la plena utilització de les infraestructures i espais esportius exis-
tents tot procurant pel seu ús a favor dels diferents col·lectius i sectors socials.

e) Portar un cens de les infraestructures esportives coordinat amb el Consell Ca-
talà de l’Esport.

f) Elaborar els mapes, plans i programes d’infraestructures esportives.
g) Vetllar pel compliment de les previsions urbanístiques sobre reserva de sòl per 

espais i qualificacions de zones per a la pràctica de l’esport i l’emplaçament d’equi-
paments esportius.

h) Promoure el Cens d’Entitats Esportives, amb domicili social subscrit al terri-
tori municipal.

i) Promoure l’associacionisme esportiu i el desenvolupament d’activitats, esdeve-
niments i competicions esportives en el territori, especialment de caràcter federat, 
escolar i popular.

j) Incentivar l’organització de conferències, seminaris, exposicions i actes per a 
la divulgació de l’esport, l’activitat física i la cultura esportiva a nivell municipal.

k) Cooperar amb altres ens públics i privats per al compliment de les finalitats 
assenyalades per aquesta Llei, especialment els de caràcter supramunicipal.

l) Participar en la consecució dels objectius dels programes de la Secretaria Ge-
neral de l’Esport i de l’Activitat física en matèria d’esport i activitat física, especial-
ment els relacionats amb la salut de la població de manera coordinada amb els Cen-
tres d’Atenció Primària.

m) Col·laborar amb el Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física o amb qui 
aquest designi respecte a la matèria d’inspecció esportiva.

n) Vetllar per l’accés a una pràctica esportiva segura, lliure de violència, intole-
rància, xenofòbia, racisme, masclisme o qualsevol manifestació d’agressions, asset-
jaments o discriminació; procurant en tot cas el benestar i la salut del o la esportista.

o) Exercir qualsevol altra competència que els confereixi aquesta llei o la norma-
tiva que la desenvolupi.

Els municipis amb més de 3.000 habitants han de garantir, per si o mancomuna-
dament, la prestació del servei públic esportiu municipal, que haurà d’incloure entre 
les seves prestacions, com a mínim, les següents: 

a) Organització tècnica dirigida a través de professionals de l’esport d’acord en 
els termes legalment establerts.

b) Infraestructures esportives de caràcter bàsic i d’acord amb la demanda social, 
així com adequacions i rutes saludables en el mateix territori.

c) Programes de promoció esportiva i d’activitat física, principalment dirigits a 
la població en edat escolar així com aquells sectors socials amb més risc d’exclusió 
o discriminació.

Cada Ajuntament, amb independència del seu nombre d’habitants, ha de dispo-
sar d’una carta de serveis esportius municipals, la qual haurà de ser pública i amb el 
detall actualitzat dels preus públics corresponents i els reglaments d’ús de les seves 
infraestructures.

Article 11. Consells de les Vegueries
Per tal que els municipis puguin desenvolupar les competències atribuïdes a l’ar-

ticle precedent poden rebre l’assistència i cooperació jurídica i econòmica dels Con-
sells de les Vegueries segons l’adscripció territorial, com a administració territorial 
supramunicipal.
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Els Consells de les Vegueries desenvoluparan llurs funcions en coordinació amb 
el Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física i amb les altres administracions 
de llur àmbit territorial. En aquest sentit s’establiran les fórmules de participació re-
cíproca que es considerin necessàries.

Article 12. Barcelona
Atesa l’especialitat del règim jurídic de la Ciutat de Barcelona atribuïda pel pro-

pi Estatut d’Autonomia i la legislació dimanant, es fa un reconeixement exprés a les 
competències pròpies de l’Ajuntament de Barcelona respecte la promoció, foment i 
accés lliure i voluntari de l’esport i de l’activitat física, ja sigui individualment com 
col·lectivament.

Títol II. Les entitats esportives de Catalunya

Capítol 1. Disposicions comunes

Article 13. De les entitats esportives
Tenen la consideració d’entitat esportiva les persones jurídiques de base associa-

tiva amb domicili social a Catalunya, l’objecte principal de les quals sigui la promo-
ció i/o el foment de l’esport i/o de l’activitat física sense afany de lucre. Tenen també 
la consideració d’entitat esportiva als efectes d’aquesta Llei, les seccions esportives 
d’entitats no esportives en els termes previstos en les disposicions següents.

En tot allò no previst en aquesta Llei i els reglaments que la desenvolupin, les en-
titats esportives de Catalunya es regeixen per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre 
Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

També tindran la consideració d’entitat esportiva, encara que no de règim asso-
ciatiu, les societats de capital que tinguin per objecte social la participació en com-
peticions esportives de caràcter professional i/o, en el seu cas, la promoció i el desen-
volupament d’activitats esportives, així com les relacionades o derivades d’aquesta 
pràctica. Aquestes queden subjectes al règim general de la Llei de societats del Ca-
pital, amb les singularitats que preveu la legislació aplicable.

Article 14. Del foment de la participació paritària 
Les entitats esportives de Catalunya prenen el ferm compromís en estimular i re-

colzar la promoció de les dones a l’esport, a tots els nivells i en totes les estructures, 
amb l’objecte de desenvolupar els fins socials en base al principi d’igualtat efectiva 
entre homes i dones. Per aquest motiu, totes les entitats esportives de Catalunya re-
conegudes en aquesta llei, han d’atenir-se al principi de representació equilibrada 
en els òrgans de direcció de les mateixes, garantint una presència de dones i homes 
segons la qual cap sexe no superi el 60% del conjunt de persones ni sigui inferior 
al 40%.

Els òrgans de direcció que estiguin formats per un nombre igual o inferior de 4 
membres no resten subjectes a la composició paritària determinada en el primer pa-
ràgraf. En aquests casos es requerirà la participació d’ambdós sexes.

Article 15. De la diversitat funcional i la integració
Les entitats esportives promouran i fomentaran el desenvolupament d’activitats 

físiques i esportives per a persones amb diversitat funcional, així com vetllaran per 
la seva màxima integració en el sí de la pròpia organització.

En aquest sentit rebran, en la mesura pressupostària assignada, suport i/o assis-
tència pública pel que fa a la pràctica d’esport i d’activitat física, accés a material 
esportiu, organització de competicions i formació d’educadors esportius.

Article 16. Transparència i bon govern
Les entitats esportives reconegudes en aquesta llei, limitaran la participació de 

càrrecs públics electes als òrgans de direcció o junta directiva per mitjà dels propis 
estatuts.
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En aquest sentit, la participació de càrrecs públics electes a les juntes directives 
o de direcció en les entitats esportives no podrà superar un 15% de la totalitat dels 
seus membres. Així mateix, la junta directiva que proposi l’entrada d’un càrrec pú-
blic electe, haurà d’obtenir els vots favorables de 2/3 de l’assemblea general.

Per tal de garantir els principis de transparència i bon govern, les entitats han 
d’elaborar i fer públic un codi de bon govern, en el qual es recullin les pràctiques 
bàsiques de bon govern inspirades en els principis de democràcia i participació, 
igualtat efectiva i coresponsabilitat, així com aquelles que afecten a la gestió i con-
trol de totes les transaccions econòmiques, tot vetllant per evitar possibles conflictes 
d’interès. El mateix codi haurà d’incloure el protocol de prevenció i actuació davant 
situacions de discriminació, abús i assetjament per raó de sexe.

Article 17. El Registre d’Entitats Esportives de Catalunya
El Registre d’Entitats Esportives de Catalunya és una oficina pública adscrita al 

Consell Català de l’Esport de caràcter declaratiu, que té per objecte la inscripció de 
les entitats esportives reconegudes en aquesta llei que tinguin domicili social a Ca-
talunya i l’adscripció de seccions esportives d’entitats no esportives amb el domicili 
social a Catalunya. Així mateix el Registre d’Entitats Esportives també assumeix les 
tasques de certificació i dipòsit dels documents oficials i comptables de les entitats 
esportives de Catalunya.

La inscripció al Registre d’Entitats Esportives esdevé obligatòria als efectes 
d’acollir-se als programes impulsats per l’administració esportiva.

La relació de les entitats i els ciutadans amb el Registre d’Entitats Esportives serà 
de caràcter públic i telemàtic. En aquest sentit, tant els documents inscriptibles com 
les resolucions del mateix Registre hauran de remetre’s per via telemàtica, mitjan-
çant la signatura electrònica reconeguda i autoritzada.

Reglamentàriament, s’establirà l’estructura i el règim de funcionament del Re-
gistre d’Entitats Esportives de Catalunya. En tot allò no previst en la present llei o 
en el reglament de desenvolupament, serà d’aplicació el previst per al registre d’en-
titats jurídiques del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques.

Article 18. Resolució de conflictes i disciplina esportiva 
En els àmbits expressament habilitats per aquesta llei, i sempre que es tractin 

matèries de lliure disposició en dret, les entitats esportives reconegudes en aquesta 
llei han de prioritzar, fomentar i promocionar els mecanismes de mediació, arbitrat-
ge i conciliació expressament habilitats pel sector esportiu destinats a la resolució 
de conflictes.

Capítol 2. Clubs, associacions esportives escolars, agrupacions 
esportives i seccions esportives

Article 19. Dels clubs esportius
Té la consideració de club esportiu, l’associació privada amb personalitat jurídi-

ca i capacitat d’actuar sense cap afany de lucre, els objectius bàsics de la qual són el 
foment, el desenvolupament i/o la pràctica de l’activitat física i/o esportiva en un pla 
d’igualtat, integració i respecte.

Els clubs esportius amb un nombre igual o inferior a 100 socis es poden organit-
zar mitjançant una estructura interna simplificada. A aquest efecte, només és exigi-
ble que en la constitució s’identifiquin els fundadors i la finalitat del club, i també, 
la submissió a la normativa esportiva que hi sigui aplicable.

Article 20. Les seccions esportives
Les seccions esportives són parts integrals d’una entitat pública o privada, de-

gudament constituïdes segons la legislació vigent i que no tenen per objecte social 
principal cap finalitat esportiva, però són creades pel foment i/o pràctica d’activitats 
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esportives i/o físiques sense afany de lucre en el sí de l’entitat. Les seccions esporti-
ves han de constar degudament inscrites al Registre d’Entitats Esportives i podran 
integrar-se a la federació corresponent, segons la modalitat esportiva reconeguda, 
quan així es requereixi.

Article 21. De les seccions esportives escolar
Pel desenvolupament de l’activitat física i esportiva en edat escolar, els centres 

educatius de Catalunya, tant públics com privats, podran constituir la secció espor-
tiva del centre corresponent. Només es pot reconèixer una secció esportiva escolar 
per cada centre educatiu.

La secció esportiva escolar del centre educatiu desenvoluparà la seva activitat 
d’acord amb el projecte educatiu del mateix i aquesta tindrà per objecte el foment, 
l’organització, la coordinació i la pràctica de l’activitat física i esportiva, tot poten-
ciant la dimensió educativa de l’esport i l’activitat física en igualtat i de caràcter in-
clusiu, fora de l’horari lectiu.

Les seccions esportives escolars tindran participació en la proposta d’activitats 
i competicions esportives en el sí del centre educatiu, integrant-se així en el Pro-
jecte Educatiu del Centre, per tant tindran cabuda i reconeixement com a part de la 
comunitat educativa i hauran de constar inscrites al Registre d’Entitats Esportives.

Les seccions esportives escolars hauran d’estar integrades per representants de 
la comunitat educativa del centre, és a dir alumnes, docents, exalumnes i famílies 
entre altres.

Article 22. De les seccions esportives universitàries 
Les universitats de Catalunya, tant públiques com privades, podran constituir la 

pròpia secció esportiva per tal de fomentar, promoure i organitzar l’activitat espor-
tiva universitària.

Només es pot reconèixer una secció esportiva universitària per cada Universitat.
En qualsevol dels casos, les seccions esportives universitàries hauran de preveu-

re una estructura interna que garanteixi la integració i participació d’esportistes amb 
diversitat funcional.

Article 23. Les agrupacions esportives
Són agrupacions esportives les associacions amb personalitat jurídica, capacitat 

d’actuar, sense cap afany de lucre i amb domicili a Catalunya, integrades per perso-
nes tant físiques com jurídiques, amb la finalitat de fomentar i/o practicar activitat 
física, esport i/o activitat poliesportiva.

Capítol 3. Consells esportius 

Article 24. Dels consells esportius 
Els consells esportius són agrupacions esportives privades, d’interès públic i so-

cial, sense afany de lucre, formades per persones físiques o jurídiques, tant públi-
ques com privades, seccions esportives escolars, clubs, agrupacions esportives o 
federacions esportives que es dediquen al foment, la promoció i l’organització de 
l’activitat esportiva en edat escolar, integradora i de cohesió social dins el territori 
comarcal adscrit així com l’expedició centralitzada del títol habilitant per a l’activi-
tat esportiva escolar, en els termes establerts en aquesta llei.

Els consells esportius tenen personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar per al 
compliment de llurs funcions, han de ser constituïts com a tals seguint els requisits 
fixats per la legislació vigent, d’acord amb els principis de representació democràti-
ca i igualtat efectiva entre dones i homes, respectant així el principi de paritat. Els 
consells esportius han de ser degudament inscrits al Registre d’Entitats Esportives 
de Catalunya.

Els consells esportius podran integrar-se a la Unió de Consells Esportius de Ca-
talunya qui n’exercirà les funcions de representació davant la Secretaria General de 
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l’Esport i l’Activitat Física com aglutinador i coordinador del moviment esportiu 
supramunicipal.

Article 25. La Unió de Consells Esportius de Catalunya
Es reconeix a la Unió de Consells Esportius de Catalunya com una entitat priva-

da sense afany de lucre, d’interès públic i social, que gaudeix de plena capacitat ju-
rídica per al desenvolupament dels seus objectius de representació i coordinació dels 
diferents consells esportius. La seva organització i funcionament ha de ser d’acord 
amb els principis de representació democràtica i igualtat efectiva entre dones i ho-
mes, respectant així el principi de paritat. La Unió de Consells Esportius de Cata-
lunya ha de ser degudament inscrita al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya.

Així mateix, la Unió de Consells Esportius acordarà amb el Consell Català de 
l’Esport i l’Activitat Física el desenvolupament de programes i accions per a la mi-
llora i el desenvolupament de l’esport català en l’àmbit escolar, formatiu, integrador 
i social.

Capítol 4. Del Consell de l’Esport Universitari 

Article 26. Del Consell de l’Esport Universitari 
Es reconeix el Consell de l’Esport Universitari com una entitat privada sense 

afany de lucre, d’interès públic i social, que gaudeix de plena capacitat jurídica per 
al desenvolupament dels seus objectius de representació i coordinació de les dife-
rents seccions esportives universitàries en els termes establerts en aquesta llei.

El Consell de l’Esport Universitari ha de ser constituït d’acord amb els principis 
de representació democràtica i igualtat efectiva entre dones i homes, respectant així 
el principi de paritat.

El Consell de l’Esport Universitari acordarà amb el Consell Català de l’Esport 
i l’Activitat Física el desenvolupament de programes i accions per a la millora, el 
desenvolupament i la internacionalització de l’esport universitari català.

Capítol 5. De les Federacions 

Article 27. De les Federacions esportives catalanes 
Les federacions esportives catalanes són entitats associatives privades, d’interès 

públic i social, dedicades a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica dels 
esports federats reconeguts dins l’àmbit de Catalunya.

Les federacions estan constituïdes bàsicament per clubs esportius, agrupacions 
esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre llurs finalitats so-
cials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva de caràcter fede-
ratiu, i constituïdes també, si escau, per esportistes, tècnics, jutges o àrbitres o altres 
representants de persones físiques.

Les federacions esportives catalanes gaudeixen de personalitat jurídica pròpia 
i capacitat plena per al compliment de les seves funcions. La seva organització i 
funcionament ha de ser d’acord amb els principis de representació democràtica i 
igualtat efectiva entre dones i homes, respectant així el principi de paritat. Les Fe-
deracions esportives han de constar inscrites en el Registre d’Entitats esportives de 
Catalunya.

Article 28. Unicitat i monopoli 
Amb l’única excepció que preveu el següent paràgraf, en l’àmbit territorial de 

Catalunya només es pot reconèixer una federació esportiva catalana per cada moda-
litat esportiva o conjunt de modalitats esportives, disciplines o especialitats que es 
deriven d’un concepte o d’un objecte principal, o bé hi estan connectades.

S’exceptuen d’aquest principi d’unicitat, les federacions poliesportives dedicades 
al foment, organització i pràctica de diferents modalitats on s’integren únicament 
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esportistes amb diversitat funcional que presentin discapacitats físiques, psíquiques, 
sensorials o de qualsevol altra naturalesa.

Malgrat el que disposa l’apartat anterior les federacions uniesportives, mitjan-
çant acords de col·laboració, oferiran, en el marc dels propis recursos humans i ma-
terials, suport i assistència tècnica a les federacions poliesportives a què es refereix 
l’apartat anterior.

Si en l’àmbit internacional, una modalitat d’esport adaptat s’integra en una fede-
ració uniesportiva, la federació catalana per a discapacitats i la federació catalana 
uniesportiva corresponents podran dur a terme la integració d’aquella modalitat en 
la darrera federació esmentada.

Aquest procés d’integració no pot comportar en cap cas que una modalitat espor-
tiva per a un determinat tipus de discapacitats estigui governada simultàniament per 
dues federacions esportives catalanes.

Les Federacions Esportives de Catalunya podran organitzar-se col·lectivament a 
través de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, qui assumirà la represen-
tació i defensa dels interessos comuns de les mateixes que així ho desitgin, d’acord 
amb les normes estatutàries que s’estableixin.

Article 29. Seleccions catalanes 
És competència pròpia de les federacions esportives de Catalunya, degudament 

inscrites al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya, l’elecció d’esportistes ca-
talans federats que han d’integrar les seleccions esportives federades catalanes, els 
quals han d’estar proveïts de la llicència federativa emesa per la federació catalana 
corresponent, als efectes de participar en esdeveniments de caràcter internacional.

Les seleccions esportives federades catalanes poden utilitzar l’himne i la bande-
ra de Catalunya com a elements de representació territorial en les competicions en 
què participin.

Article 30. Unió de Federacions Esportives de Catalunya
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya és una entitat privada, amb per-

sonalitat jurídica pròpia, d’interès públic i social, sense afany de lucre i amb plena 
capacitat d’obrar pels seus objectius constitutius, desplega les seves funcions d’acord 
amb les previsions descrites i prèvia oportuna inscripció al Registre d’Entitats es-
portives de Catalunya.

La Unió de Federacions esportives de Catalunya és una entitat representativa de 
les Federacions esportives membre, que coordina la seva actuació per la defensa dels 
interessos de l’esport federat a Catalunya i actua com a òrgan de solidaritat interfe-
derativa. Així mateix pren el ferm compromís en estimular i recolzar la promoció de 
les dones a l’esport federat, a tots els nivells i en totes les estructures, amb l’objecte 
de desenvolupar els fins socials en base al principi d’igualtat efectiva entre homes i 
dones, de representació, democràcia i no discriminació.

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya acordarà amb les Federacions 
esportives membre el desenvolupament de programes i accions per a la millora, el 
desenvolupament i la internacionalització de l’esport federat català.

Capítol 6. De la Unió d’Esports de Catalunya

Article 31. La Unió d’Esports de Catalunya
La Unió d’Esports de Catalunya és una entitat privada, d’utilitat pública i d’inte-

rès públic i social, sense afany de lucre, que té per objecte l’assistència i assessora-
ment de la política esportiva de la Generalitat Catalunya, solidaritat així com també 
la coordinació, la representació i defensa dels interessos col·lectius de totes les enti-
tats esportives descrites en aquest capítol.

La Unió d’Esports de Catalunya, gaudeix de personalitat jurídica pròpia i capa-
citat d’actuar plena per al compliment de les seves funcions.
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En tot allò no previst en aquesta llei, reglamentàriament es desenvoluparà regla-
mentàriament, especialment el seu règim de funcionament.

Article 32. Constitució i representació sectorial
L’assemblea general de la Unió d’Esports de Catalunya serà l’òrgan superior de 

govern de l’entitat. Estatutàriament s’establiran els mecanismes suficients per tal 
d’assolir la màxima representativitat sectorial tot facilitant la participació dels dife-
rents col·lectius organitzats i que estan directament vinculats a l’àmbit de l’esport, 
l’activitat física i l’educació física.

No obstant això, i sens perjudici de l’indicat anteriorment, formaran part de l’as-
semblea general de la Unió d’Esports de Catalunya les federacions esportives de 
Catalunya legalment constituïdes amb modalitats incloses en programes olímpics 
o paralímpics, les federacions esportives de Catalunya legalment constituïdes sense 
modalitats incloses en programes olímpics o paralímpics, la Unió de Federacions 
esportives de Catalunya, la Unió de Consells Esportius de Catalunya i la Consell de 
l’Esport Universitari de Catalunya.

Així mateix també en formaran part un estament de clubs esportius, conformat 
per representants dels clubs esportius legalment constituïts i inscrits a Catalunya, 
elegits entre i pels clubs esportius catalans membres d’acord als criteris de represen-
tació territorial.

Els estatuts de la Unió d’Esports de Catalunya garantiran també l’existència 
d’una representació estamental a l’assemblea general de les institucions dedicades a 
la recerca, l’estudi i la investigació en matèria esportiva o amb relació indirecta com 
a agents científics del sector, representats pel seu representant legal o la persona ex-
pressament designada per l’òrgan de govern corresponent, així com les institucions 
dedicades a la promoció econòmica de l’esport.

El nombre total de membres estamentals establerts en els dos paràgrafs anteriors 
ha de ser inferior al 50% dels membres de l’assemblea general de la Unió d’Esports 
de Catalunya.

Article 33. Àmbit consultiu
D’acord amb les funcions atribuïdes per l’article anterior, la Secretaria General 

de l’Esport i l’Activitat Física ha de consultar a la Unió d’Esports de Catalunya: 
a) Els procediments de desenvolupament reglamentari d’aquesta llei; 
b) Les actuacions generals dirigides a millorar l’esport i l’activitat física i a mi-

llorar-ne l’adequació a la realitat social de Catalunya, així com les dirigides a com-
pensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals; 

La Secretaria General de l’Esport i l’Activitat física, podrà sotmetre a consulta 
de la Unió d’Esports de Catalunya altres aspectes de la regulació i planificació del 
sistema esportiu de Catalunya.

Per altra banda, la Unió d’Esports de Catalunya, per acord majoritari dels seus 
membres pot formular propostes consensuades a la Secretaria General de l’Esport 
i l’Activitat física relacionades amb la millora i qualitat del sistema esportiu de Ca-
talunya.

Article 34. Funcions executives
La Unió d’Esports de Catalunya, a més de les funcions atribuïdes a l’article ante-

rior, exerceix sota la tutela i coordinació de l’Administració pública esportiva de la 
Generalitat de Catalunya les següents funcions públiques delegades: 

a) Emetre les llicències esportives generals per a la pràctica d’activitat física i es-
portiva organitzada d’acord als termes d’aquesta Llei.

b) Gestionar i distribuir el Fons per al foment de l’esport català, d’acord als crite-
ris i programes del Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física.
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Així mateix, el Consell Català de l’Esport i l’Activitat Física ha d’impulsar pro-
grames i mecanismes de col·laboració amb la Unió d’Esports de Catalunya d’interès 
pel sistema esportiu català.

Així mateix, la Unió d’Esports de Catalunya podrà exercir les funcions que ex-
pressament li siguin encomanades per la mateixa administració pública i d’acord 
amb les competències que li siguin pròpies.

Article 35. Promoció internacional
Sens perjudici de les funcions prèviament atribuïdes, la Unió d’Esports de Ca-

talunya en coordinació amb les Federacions esportives de Catalunya, el Consell 
Català de l’Esport i de l’Activitat Física i junt amb la col·laboració de la Plataforma 
impulsora de les Seleccions esportives Catalanes, treballarà per promocionar la par-
ticipació dels i les esportistes catalanes a les competicions i esdeveniments esportius 
de caràcter internacional. de la i persones rellevants vinculades al sector de l’esport 
a Catalunya. 

Títol III. De la pràctica esportiva i l’activitat física en igualtat

Capítol preliminar. Principis generals de la pràctica esportiva i de 
l’activitat física en igualtat

Article 36. Esport i activitat física en Igualtat
La pràctica de l’esport i l’activitat física de forma lliure i voluntària es reconeix 

com un dret inherent a tota persona, sense distinció.
És responsabilitat de totes les entitats esportives així com les administracions 

públiques, estimular i recolzar les dones a l’esport i en el desenvolupament de l’acti-
vitat física, a tots els nivells i en totes les estructures, amb la finalitat de portar a la 
pràctica el principi d’igualtat efectiva entre homes i dones.

Així mateix esdevé bàsic el principi de reconeixement i lliure participació en 
condicions d’igualtat a totes les persones, sense distinció per raó d’orientació sexual, 
identitat de gènere o d’expressió de gènere. En aquest sentit, l’Administració públi-
ca, junt amb les entitats esportives de Catalunya han de garantir la participació de 
les persones LGBTI a les competicions i el tracte correcte d’aquestes persones a les 
instal·lacions esportives.

Article 37. Esport i activitat física per a les persones amb diversitat 
funcional 
S’entén per persones amb diversitat funcional aquelles que presenten diferents 

capacitats a nivell físic, intel·lectual, sensorial i/o de salut mental. En aquest sentit 
l’esport i l’activitat física es reconeix com a vehicle indispensable per a la inclusió i 
socialització, així com per a la millora de la qualitat de vida i salut de les persones 
amb diversitat funcional.

Es reconeix la necessària promoció i foment de la pràctica esportiva i l’activitat 
física de les persones amb diversitat funcional i que presenten alguna discapacitat 
física, psíquica o sensorial, procurant suprimir tots els obstacles que suposin un im-
pediment per a la seva plena inclusió i desenvolupament.

L’administració pública i les entitats esportives de Catalunya afavoriran la inclu-
sió de les persones esportistes amb diversitat funcional en les competicions, esdeve-
niments esportius i en la pràctica de l’activitat física.

Article 38. Esport i activitat física i la Protecció de la persona menor 
S’entén per menor tota persona que encara no hagi complert els 18 anys d’edat, 

tret que en virtut de la llei que li sigui aplicable, hagi assolit la majoria d’edat abans.
Es reconeix el dret inalienable i incondicional de la persona menor, sense distin-

ció, a participar i practicar esport i activitat física com a base del seu desenvolupa-
ment físic, mental, emocional i social.
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En aquest sentit, els drets de la persona menor i la seva autonomia personal han 
de quedar garantits i preservats en el sí de la pràctica esportiva i l’activitat física, es-
sent responsabilitat directa de totes les entitats esportives així com administracions 
públiques vetllar en tot moment pel seu interès superior com a principi essencial.

Article 39. Esport contra la violència, el racisme, la xenofòbia, 
homofòbia i masclisme 
Tota persona ha de poder practica activitat física i esportiva sense discriminació 

de cap tipus i en igualtat de condicions. En aquest sentit, l’Administració pública i 
les entitats esportives de Catalunya assumeixen el compromís d’eradicar la violèn-
cia i la discriminació en la pràctica esportiva i de l’activitat física a més de prevenir, 
controlar i sancionar amb rigor qualsevol manifestació violenta en l’àmbit de l’ac-
tivitat física i esportiva, molt especialment quan adquireix connotacions de signe 
masclista, racista, xenòfob, homòfob o intolerant.

Als efectes prèviament establerts, les entitats esportives establiran els mecanis-
mes interns per a la prevenció de situacions de discriminació o violència de qual-
sevol classe.

Article 40. Protecció del medi ambient i sostenibilitat 
Es reconeix el foment de la pràctica esportiva i l’activitat física en entorns natu-

rals practicables i a l’aire lliure, garantint en tot cas que aquesta pràctica es realitzi 
d’una manera sostenible i compatible amb el medi ambient, mitjançant una utilitza-
ció racional dels recursos naturals i amb respecte a la legislació aplicable.

El medi natural tindrà la consideració d’infraestructura esportiva no convencio-
nal quan s’utilitzi com a mitjà per a la pràctica esportiva. En aquest sentit, l’adminis-
tració responsable ha de promoure la senyalització, les condicions i usos d’aquests 
entorns d’acord amb el respecte previst en el punt precedent, vetllant en tot cas pel 
seu compliment.

Les administracions públiques han de facilitar l’accés a les infraestructures es-
portives a tota la ciutadania, tant als espais al medi natural i urbà com a la resta de 
manera segura, saludable i sostenible.

Capítol 1. De l’activitat esportiva 

Article 41. Esport federat 
Es considera esport federat, la pràctica esportiva promoguda, organitzada o tute-

lada per les federacions esportives catalanes, per mitjà dels propis reglaments i els 
propis sistemes de resolució de conflictes. L’esport federat pot ser de caràcter esco-
lar, universitari o de lleure i oficial, no oficial o mixt.

Per participar en competicions esportives de les federacions, el participant hau-
rà d’estar en possessió d’una llicència esportiva federativa, expedida per les federa-
cions esportives catalanes segons modalitat.

Article 42. Esport escolar 
Es considera esport escolar, l’activitat esportiva organitzada que es practica du-

rant l’horari no lectiu per a menors d’edat, infants i adolescents, en el període d’es-
colarització obligatòria i post obligatòria, que es desenvolupa i s’organitza princi-
palment en centres educatius, per mitjà de les seccions esportives escolars, i els 
consells esportius.

La pràctica de l’esport escolar és preferentment poliesportiva, de caràcter mixt i 
no orientada al sistema de competició tradicional, que té per objectiu la iniciació es-
portiva i la formació integral dels infants i adolescents, per tal de garantir que tota la 
població escolar conegui i desenvolupi diverses modalitats esportives d’acord amb 
la seva voluntat, aptitud física i edat.

Per tal d’aconseguir una extensa i efectiva pràctica de l’esport escolar els ajunta-
ments i els consells comarcals, donaran cobertura i suport a la promoció dels pro-
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grames esportius de l’esport escolar i facilitaran l’ús de les instal·lacions, espais i 
equipaments esportius.

Per tal de participar en activitats esportives de caràcter escolar, serà necessari 
acreditar la possessió de la llicència federativa corresponent, o en el seu defecte, 
el respectiu títol habilitant expedit pels consells esportius segons l’àmbit territorial 
corresponent. Els centres educatius han de promoure i potenciar la pràctica espor-
tiva escolar en condicions d’igualtat, inclusió i integració. Així mateix, les entitats 
esportives reconegudes en aquesta llei, especialment les federacions esportives de 
Catalunya, oferiran l’assistència tècnica i col·laboració en l’organització i execució 
dels programes esportius escolars.

Article 43. Esport universitari
Es considera esport universitari, l’activitat esportiva practicada pel col·lectiu uni-

versitari en el sí dels programes esportius impulsats i executats per les seccions es-
portives universitàries i els serveis d’esport de les mateixes universitats.

El Consell Català de l’Esport i l’Activitat Física i el Consell de l’Esport Univer-
sitari col·laboraran conjuntament per definir el model esportiu universitari a Catalu-
nya així com el sistema de competicions i activitats esportives.

Per a participar en competicions i activitats esportives universitàries, serà neces-
sari acreditar la possessió de la llicència federativa corresponent.

Article 44. Activitat esportiva organitzada
L’activitat esportiva organitzada de caràcter competitiu, fora dels àmbits previs-

tos anteriorment ha d’estar igualment protegida i el promotor haurà de garantir les 
prestacions mínimes equivalents a la pòlissa d’assegurança obligatòria a favor dels 
participants i assistents.

A l’efecte, per tal de participar en activitat esportiva organitzada serà necessa-
ri acreditar la possessió de la llicència esportiva general en els termes previstos en 
aquesta llei. En qualsevol dels casos quedaran exempts d’acreditar-la els i les espor-
tistes que estiguin en possessió de la llicència esportiva federativa catalana.

Capítol 2. La competició esportiva

Secció primera. De la competició esportiva oficial

Article 45. Competició esportiva oficial 
Són competicions esportives oficials les que, realitzant-se en l’àmbit territorial 

de Catalunya, es qualifiquen com a tals per les federacions esportives catalanes mit-
jançant la incorporació al calendari oficial federatiu degudament aprovat per assem-
blea general.

Sens perjudici de l’establert anteriorment, les competicions oficials en l’àmbit 
escolar i universitària seran promogudes pels consells esportius o la Unió de Con-
sells Esportius, i les seccions esportives universitàries o el Consell de l’Esport Uni-
versitari respectivament, amb la coordinació de les federacions esportives catalanes 
segons la modalitat. A l’efecte, les federacions esportives de Catalunya incorporaran 
les competicions proposades en el seu calendari oficial.

Anualment i abans d’iniciar-se la temporada, les Federacions Esportives de Ca-
talunya hauran de comunicar al Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física el 
respectiu calendari de competicions oficials.

La oficialitat de la competició permet al seu promotor utilitzar el nom de Campi-
onat de Catalunya o de qualsevol altre àmbit territorial en el context de Catalunya i 
es podran emprar els adjectius oficial, català, nacional, autonòmic, municipal i anà-
legs si provoquen confusió respecte de la seva oficialitat.

Així mateix, i d’acord amb els criteris reglamentàriament establerts pels propis 
promotors, la participació en competició oficial dona dret a la representació de Cata-
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lunya en competicions fora del territori català tot utilitzant la bandera de Catalunya 
i el seu himne oficial.

Article 46. Garanties de la competició oficial 
Les entitats esportives titulars de la competició oficial, assumeixen la condició 

de promotores de la mateixa competició, llevat dels casos que les mateixes ho de-
leguin puntualment a favor de terceres persones, tant físiques com jurídiques, així 
com a les respectives administracions públiques.

En qualsevol dels casos expressats, i sens perjudici d’acreditar-se davant les au-
toritats competents, qui assumeixi la promoció d’una competició oficial haurà de 
garantir la seguretat de la mateixa: 

a) Adoptant les mesures de seguretat oportunes per prevenir qualsevol tipus d’in-
cidència, risc o manifestació violenta per part dels participants així com espectadors 
en aquesta.

b) Respectant les observacions, disposicions i ordres que els Mossos d’Esquadra, 
Bombers de la Generalitat i altres cossos de seguretat competents dins el territori 
català ofereixin amb caràcter previ i/o durant la celebració de la competició.

c) Disposant de la cobertura sanitària i la pòlissa d’assegurances de responsabilitat 
civil davant qualsevol incident que es produeixi en motiu de la competició esportiva.

d) Desenvolupant mesures de control i repressió de les pràctiques que perjudi-
quin la integritat física i moral del participants així com alterin el resultat de la com-
petició, especialment relacionades amb el dopatge i fixació de resultats.

e) Complint amb els requisits legalment establerts per a l’obertura i funciona-
ment de les instal·lacions esportives.

Sense perjudici de l’anterior, en qualsevol cas els promotors de la competició es-
portiva oficial donaran compliment als requisits que s’estableixin per la normativa 
d’activitats i espectacles esportius així com la normativa aplicable.

Secció segona. De l’activitat esportiva organitzada

Article 47. Activitat esportiva organitzada 
S’entendrà per activitat esportiva organitzada aquella que, amb caràcter compe-

titiu, es desenvolupi en el si d’un esdeveniment popular i social sense disposar de la 
condició de competició oficial.

Cada persona, tant física com jurídica, en tant que promotora de l’esdeveniment 
determinarà les condicions de participació, el reglament i les mesures de seguretat 
del mateix esdeveniment.

Les entitats i persones, tant físiques com jurídiques, promotores d’activitats es-
portives organitzades hauran de requerir la llicència esportiva federativa o en el seu 
defecte la llicència esportiva general pels seus participants i establir la cobertura de 
riscos per responsabilitat civil dels practicants, assistents i espectadors de confor-
mitat amb el que estableix aquesta llei, així com la normativa d’activitats i espec-
tacles esportius i la regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives.

L’Administració esportiva podrà requerir als organitzadors que acreditin el com-
pliment dels requisits legalment establerts i prendre les mesures oportunes d’acord 
amb aquesta llei i les disposicions que li siguin d’aplicació als efectes de garantir la 
màxima seguretat.

Secció tercera. De la competició digital

Article 48. La competició digital
Es fa un reconeixement als E-Sports com a activitat esportiva sempre que per la 

seva pràctica concorri, una preparació corporal i mental, un previ entrenament i una 
estratègia en l’execució de la mateixa.
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Podran ser reconeguts com a activitat esportiva, els E-Sports enfocats a la com-
petició, que es desenvolupin en el sí d’una organització reglada, prèviament inscrita 
al registre d’entitats esportives, i garanteixin el compliment de les normes i regla-
ments que integren el Moviment Olímpic.

Sens perjudici de l’establert en aquest article, reglamentàriament es desenvolupa-
rà l’ordenació, organització, planificació i participació a la competició digital de Ca-
talunya, a fi i efectes de gaudir i garantir la major seguretat jurídica a tots els sectors 
i persones implicades, especialment per les persones menors d’edat.

Secció quarta. De les lligues professionals

Article 49. Lligues esportives professionals 
Les federacions esportives de Catalunya podran crear lligues esportives profes-

sionals que tinguin per objecte l’organització, promoció, representació, gestió i co-
ordinació de competicions esportives amb la participació d’esportistes professionals 
a Catalunya o amb caràcter transfronterer, sempre que així es determini per acord 
de les associacions afiliades i les empreses esportives vinculades.

Tindrà la consideració de lliga professional l’organització privada creada per la 
Federació Esportiva Catalana oportuna d’acord amb les disposicions del Llibre ter-
cer del Codi Civil de Catalunya. En aquest sentit, tota lliga professional degudament 
constituïda haurà d’inscriure’s al Registre d’Entitats Esportives, tindrà una persona-
litat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions 
i no tindrà finalitat lucrativa.

Capítol 3. Llicència esportiva

Secció 1. Llicència esportiva per a competició oficial

Article 50. De la llicència esportiva 
La llicència esportiva és el títol que habilita en el seu cas per a la participació 

de l’esport de competició oficial. Per participar en competicions esportives oficials 
a Catalunya regulades en aquesta llei, es precisarà estar en possessió de la corres-
ponent llicència.

La llicència esportiva tindrà la duració màxima d’una temporada esportiva.
L’expedició de la llicència té caràcter reglat i per tant no pot denegar-se la seva 

expedició quan el sol·licitant reuneix les condicions necessàries per a la seva obten-
ció. Així mateix, tampoc podrà negar-se l’expedició de llicències en el cas de perso-
nes menors d’edat per raons econòmiques o drets titularitat de tercers. En el cas que 
transcorri el període reglamentàriament establert per a la seva expedició, prèvia sol-
licitud, i aquesta no hagi estat emesa, s’entendrà com a llicència esportiva obtinguda.

Article 51. Cobertura de les llicències
Cada llicència esportiva ha de comportar una assegurança que garanteixi, com a 

mínim, la cobertura dels riscos següents: 
a) Responsabilitat civil.
b) Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció.
c) Assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de la pràctica esportiva i 

amb una quantitat suficient per cobrir les possibles contingències.
d) Les prestacions mínimes a cobrir, seran les que determini la normativa regu-

ladora de l’assegurança esportiva obligatòria.
En el cas que les prestacions contractades en l’assegurança obligatòria no siguin 

suficients per fer front a les cobertures necessàries, l’entitat expedidora en serà la 
responsable subsidiària.

En el cas que una entitat promotora no hagi complert l’obligació que té d’exigir 
a totes les persones que hi participin, que siguin titulars de la llicència esportiva 
corresponent a l’activitat, serà la responsable subsidiària de les cobertures que hagi 
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estat necessari utilitzar per causa dels participants no coberts per la llicència espor-
tiva, sens perjudici d’incórrer en les altres responsabilitats previstes legalment.

Article 52. Contingut de la llicència 
En qualsevol llicència esportiva, com a mínim s’ha d’expressar: 
a) Les dades de la persones física; 
b) L’import dels drets de llicència; 
c) L’import de la cobertura corresponent a l’assistència sanitària, d’acord amb el 

nivell de prestacions mínimes que s’establirà reglamentàriament; 
d) L’import de qualsevol altra cobertura de riscs que pugui establir-se; 
e) Les modalitats que empara la llicència; 
f) Categoria de l’esportista; 
Els imports corresponents als apartats b), c) i d) han de consignar-se clarament 

diferenciats.

Secció 2. Llicència esportiva general

Article 53. La llicència esportiva general
Per participar en esdeveniments de pràctica esportiva organitzada s’ha d’acre-

ditar la llicència esportiva general. Aquesta llicència inclourà, com a mínim, una 
cobertura que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil ade-
quada als riscos que comporti l’activitat i l’assistència sanitària.

Les entitats públiques o privades que organitzin activitats físiques o esportives, 
amb independència de la seva durada i de la tipologia de l’espai en què es realitzin, 
hauran d’exigir la Llicència esportiva general corresponent a totes les persones que 
hi participin.

Quedaran exemptes d’obtenir la llicència esportiva general, i així acreditar-la, 
aquelles persones que estiguin en possessió d’una llicència federativa.

Article 54. Contingut
La Llicència esportiva general ha de comportar una assegurança que garanteixi, 

com a mínim, la cobertura dels riscos i el contingut previst als articles 51 i 52 res-
pectivament.

La Llicència esportiva general tindrà una vigència d’un any natural des de la 
seva emissió i, en tot allò no previst en aquesta llei, es regularà per allò que s’esta-
bleixi reglamentàriament. Tanmateix es garantirà l’emissió de llicències en modali-
tats temporals per a practicants no habituals.

Capítol 4. Estatut de l’esportista 

Secció 1. Drets i deures 

Article 55. Els i les esportistes 
Son esportistes aquelles persones que participen en competicions, activitats es-

portives i/o es preparen per participar en aquestes, ja sigui en el marc d’una entitat 
esportiva o de forma espontània i lliure, al marge de qualsevol organització esta-
blerta.

El règim jurídic aplicable als esportistes de Catalunya serà el previst en aquesta 
llei, les disposicions reglamentàries que la desenvolupin, i els estatuts i reglaments 
de les entitats esportives previstes en aquesta llei, incloent societats de caràcter mer-
cantil, els quals hauran de respectar en tot moment el contingut previst en aquesta 
llei.

Article 56. Drets dels i les esportistes
Als efectes d’aquesta llei, tots els i les esportistes de Catalunya, sense distinció, 

tenen dret a: 
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a) Practicar l’esport i l’activitat física lliurement, en condicions d’igualtat real i 
sense cap tipologia de discriminació, ni per raó de naixement, sexe, raça, religió, 
opinió, capacitat ni per qualsevol altra circumstància personal o social.

b) Desenvolupar la pràctica esportiva en unes condicions de seguretat, higiene i 
control per la pròpia integritat, així com pel benestar físic i emocional.

c) Ser entrenat, guiat i preparat pels professionals de l’esport degudament titulats 
i registrats.

d) Accedir i utilitzar les infraestructures esportives en condicions d’igualtat i 
amb garantia d’accessibilitat segura d’acord amb la norma vigent.

e) Rebre un tracte respectuós en relació a la pròpia imatge, integritat i dignitat 
personal, sense ser objecte de vexacions físiques o morals.

f) Cedir els drets de la pròpia imatge a les entitats i organitzacions esportives 
amb finalitats mercantils, promocionals o econòmiques sempre que no entrin en 
conflicte amb les competicions participades.

g) Rebre la protecció, la cobertura de riscos i l’assistència sanitària deguda.
h) Rebre la cobertura legal oportuna respecte la pròpia condició d’esportista, tant 

si es desenvolupa professionalment com no, especialment en els casos de laboralitat 
existent.

i) Poder-se sindicar i organitzar-se col·lectivament per a la defensa dels propis 
drets.

j) Accedir a la informació i orientació adequada sobre els requisits exigibles i 
recomanables per a la pràctica de l’esport en els seus diversos àmbits i modalitats.

k) Rebre la prestació dels serveis esportius en les condicions i en compliment 
dels requisits establerts legalment.

l) Conciliar la pràctica esportiva amb l’evolució acadèmica obligatòria i post 
obligatòria, així com el descans i el vincle familiar.

m) Disposar de la informació necessària sobre la participació, desenvolupament 
i característiques de la competició esportiva.

n) Participar a les competicions i esdeveniments esportius d’acord amb la pròpia 
categoria.

o) Rebre beques, premis i altres reconeixements en condicions d’igualtat i sense 
discriminació per raons de gènere, identitat o expressió.

p) Quedar embarassades, acollir-se al període legalment reconegut lactància ma-
terna i a reintegrar-se a tota disciplina esportiva, si així ho considera, sense discri-
minació per raó de la seva maternitat.

q) Participar activament de l’organització interna i en els òrgans de govern de 
l’entitat esportiva, prenent part tant en els procediments electorals com les Assem-
blees generals de les mateixes.

r) Participar, quan siguin designats, en les seleccions esportives de Catalunya 
així com en les concentracions sota la mateixa organització de representació terri-
torial.

s) Rebre formació en l’assignatura d’educació física sense discriminacions durant 
l’etapa escolar obligatòria i post obligatòria.

Article 57. Deures dels i les esportistes 
Els i les esportistes subjectes aquesta llei, sense distinció, es comprometen a do-

nar compliment als següents deures: 
a) Practicar l’esport de forma saludable donant compliment a tots els requisits 

exigits per llei, així com a nivell reglamentari, per tal de garantir la protecció de la 
seguretat i la salut durant la pràctica esportiva.

b) Respectar el principi d’igualtat efectiva i respecte, sense realitzar cap acte dis-
criminatori en el desenvolupament de la pràctica esportiva.

c) Respectar les normes reglamentàries per a l’ús de les instal·lacions, equipa-
ments o altres espais esportius.

Fascicle segon



BOPC 388
18 de juliol de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 42

d) Donar compliment a les recomanacions i orientacions establertes que garan-
teixin una pràctica esportiva segura, sense posar en perill la pròpia integritat física 
ni la de tercers.

e) Procedir als reconeixements mèdics que s’estimin necessaris per a participar 
en les proves i activitats esportives.

f) Participar en les activitats esportives amb respecte als companys/es, àrbitres i 
jutges/ses, tècnics/es i organitzadors/es.

g) Respectar el medi natural en la pràctica esportiva, mostrant una actitud res-
ponsable i considerada vers el medi ambient.

h) Participar de la pràctica esportiva sota les regles i els principis del joc net, pel 
que fa a l’eradicació del dopatge, el frau i la prefixació de resultats esportius, violèn-
cia, racisme, xenofòbia i intolerància en l’esport.

Secció 2. Esportistes segons el rendiment

Article 58. Esportistes d’alt nivell 
Té la consideració d’esportista d’alt nivell qui reuneixi les condicions reglamen-

tàriament establertes pel Consell Català de l’Esport i l’Activitat Física.
Per tal de tenir tal consideració els i les esportistes hauran d’obtenir el reconei-

xement del Consell Català de l’Esport i l’Activitat Física, qui tindrà en compte la 
consideració tècnica de les federacions esportives segons la modalitat corresponent, 
així com els resultats esportius obtinguts en competicions nacionals i internacionals 
de caràcter oficial, una projecció en l’organització federativa de la modalitat, així 
com unes expectatives de progrés i interès especial per a l’esport català.

Les esportistes que tinguin el reconeixement d’esportistes d’alt nivell no perdran 
aquesta condició quan es trobin en període de gestació i lactància del nadó, sempre 
que hagin disposat d’aquesta consideració immediatament anterior a quedar emba-
rassades.

No podran disposar del reconeixement com a esportistes d’alt nivell i en que-
daran exclosos aquells esportistes que estiguin sancionats, havent esgotat totes les 
vies de recurs, per infracció a les normes de dopatge, prefixació i frau en el resultats 
esportius, així com per les infraccions antiesportives de caràcter molt greu o greu.

Article 59. Programes per a esportistes d’alt nivell
La consideració d’esportista d’Alt nivell comporta que l’Administració faciliti el 

suport, la tutela i la promoció esportiva incorporant-lo en els respectius programes i 
plans especials de preparació que les Federacions esportives executin.

Així mateix, en el sí dels programes per a Esportistes d’Alt nivell, l’Administra-
ció facilitarà la pràctica esportiva i la formació acadèmica, tant obligatòria com post 
obligatòria, la seva integració social i professional durant la pròpia carrera espor-
tiva, així com al finalitzar la mateixa. Especialment, la Generalitat de Catalunya, 
en el marc de les pròpies competències, vetllarà per tal que la dona esportista d’Alt 
Nivell, un cop hagi donat a llum, pugui reemprendre la carrera esportiva, així com 
disposi d’un sistema de protecció laboral específic en igualtat de condicions respecte 
als esportistes masculins.

Els programes destinats a esportistes d’Alt nivell es desenvoluparan en centres 
catalogats per la Generalitat de Catalunya als efectes d’acollir i donar compliment 
aquests programes amb les majors garanties pel desenvolupament de l’esportista.

En aquest sentit, els esportistes d’alt nivell que disposin de tal condició o bé l’ha-
gin disposat de tal condició durant un període mínim de tres anys seguits, podran 
participar en concursos d’ocupació pública de Catalunya, sense concórrer a les pro-
ves de capacitació física exigides a tals fins, i al mateix temps se’ls podrà reconèixer 
la capacitat representativa de la Generalitat de Catalunya en organitzacions i entitats 
esportives, tant públiques com privades, de caràcter nacional i internacional.
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Article 60. Esportistes de tecnificació avançada
L’esportista de tecnificació avançada és aquell i aquella que, sense haver assolit 

la condició d’esportista d’Alt nivell, pot acreditar uns resultats en competició oficial 
federada així com una projecció i progrés a nivell esportiu d’especial interès per a 
l’esport català.

Les esportistes que tinguin el reconeixement d’esportistes incloses en la tecnifi-
cació avançada no perdran aquesta condició quan es trobin en període de gestació 
i lactància del nadó, sempre que hagin disposat d’aquesta consideració immediata-
ment anterior a quedar embarassades.

Reglamentàriament s’establiran els requisits i les condicions concretes per tal 
d’assolir tal condició. En qualsevol cas, les federacions esportives catalanes tindran 
un paper rellevant per a determinar la consideració com esportista de tecnificació 
avançada.

No podran disposar del reconeixement com a esportistes de tecnificació avança-
da i en quedaran exclosos aquells esportistes que estiguin sancionats, havent esgotat 
totes les vies de recurs, per infracció a les normes de dopatge, prefixació i frau en 
el resultats esportius, així com per les infraccions antiesportives de caràcter molt 
greu o greu.

Article 61. Programes per a esportistes de tecnificació avançada
La consideració d’esportista de tecnificació avançada comporta que l’Adminis-

tració faciliti el suport, la tutela i la promoció esportiva per tal de facilitar-n’hi la 
pròpia pràctica, la integració social i l’enfocament professional.

Per aquest motiu, els programes per a esportistes de tecnificació avançada, esta-
ran dirigits per les federacions esportives segons modalitat, hauran de contemplar 
mesures que busquin la formació integral de l’esportista mitjançant el foment de la 
formació acadèmica, obligatòria i post obligatòria, la inserció laboral i professional 
així com la protecció de la salut de l’esportista.

Els programes destinats a esportistes de tecnificació avançada es desenvolupa-
ran en centres catalogats per la Generalitat de Catalunya als efectes d’acollir i donar 
compliment aquests programes amb les majors garanties per l’esportista en la pros-
secució dels objectius determinats en el mateix programa.

Article 62. Esportista talentós/a i la tecnificació inicial
Es consideren esportistes talentosos i talentoses, als efectes d’aquesta llei, els 

esportistes que es troben compresos fins els 16 anys d’edat, i que reuneixen les con-
dicions tècniques, de projecció i progrés esportiu d’especial interès per a l’esport 
català.

Per tal de tenir la consideració d’esportista talentós/a en edat formativa, aquest 
haurà d’estar en possessió d’una llicència esportiva inclosa dins l’àmbit federat i 
complir amb els requisits establerts que es desenvoluparan reglamentàriament, te-
nint sempre en compte el punt de vista tècnic de la federació esportiva catalana de 
la modalitat oportuna.

La consideració d’esportista talentós en edat formativa comporta que l’Adminis-
tració vetlli pel suport, la tutela i la promoció esportiva incorporant-lo en els progra-
mes per a la tecnificació inicial que les Federacions Esportives de Catalunya propo-
saran al Consell Català de l’Esport i que, en qualsevol cas serà requisit indispensable 
facilitar la conciliació familiar, l’arrelament territorial així com la compatibilitat del 
desenvolupament esportiu i la formació acadèmica.

Secció 3. Esportistes professionals 

Article 63. Esportistes professionals 
Tenen la consideració d’esportistes professionals qui, d’acord amb les disposi-

cions d’aquesta llei, en virtut d’una relació establerta amb caràcter regular, es dedi-
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quin a la pràctica activa de l’esport, per compte d’altri i dins l’àmbit d’organització i 
direcció d’un club o entitat esportiva a canvi d’una retribució.

Així mateix, també tindran consideració d’esportistes professionals aquelles per-
sones que es dediquin a la pràctica esportiva de forma voluntària i per compte propi, 
sense pertànyer a cap entitat esportiva, estiguin afiliades i donades d’alta al corres-
ponent règim de la seguretat social, percebent retribucions o premis per la partici-
pació en competicions nacional o internacionals més enllà de la pròpia compensa-
ció per despeses derivades de la seva pràctica.

Article 64. Àrbitres, jutges, guies i altres
Sens perjudici de l’establert amb anterioritat, tindran la consideració d’esportis-

tes professionals els que reunint les condicions del punt precedent siguin entrena-
dors/es, directors/es esportius/ves, jutges i jutgesses o àrbitres de competició, guies 
i acompanyants, així com figures anàlogues.

Les persones esportistes professionals referides en aquesta subsecció estaran 
subjectes al règim jurídic previst a l’actual legislació laboral i en la normativa de 
desenvolupament.

Secció 4. Esportistes menors d’edat

Article 65. L’Esportista en edat formativa 
Es considera esportista en edat formativa el i la menor d’edat que practica esport. 

No obstant això, reben especial protecció els infants, joves i adolescents esportistes 
en edat formativa i que no han superat els 16 anys d’edat, amb independència de la 
seva classificació segons rendiment.

En aquest sentit, es vetllarà per l’interès superior d’aquests esportistes. Tant és 
així que l’Administració esportiva i les entitats esportives de Catalunya garantiran 
l’assistència i protecció d’aquests esportistes facilitant-los una adequada formació 
esportiva, defensa dels seus interessos i l’accés, en el seu cas, a plans especials d’en-
trenament, preparació i formació integral.

Article 66. Dret a participar i a ser escoltat 
D’acord amb la legislació vigent que protegeix els drets i les oportunitats en la 

infància i l’adolescència, es reconeix el dret de l’esportista menor a rebre formació 
obligatòria en educació física i a participar en esports de competició de forma vo-
luntària. En qualsevol cas, els mètodes i els plans d’entrenament han de respectar la 
condició física, el propi desenvolupament integral i les necessitats educatives així 
com evolutives de l’esportista.

Als efectes de garantir una educació esportiva coherent, integral i efectiva s’evi-
tarà que els esportistes en edat formativa quedin exempts de l’assignatura escolar 
d’educació física.

L’esportista menor d’edat ha de ser escoltat en tot moment respecte el futur es-
portiu desitjat i per tant, es prioritzarà per damunt de tot la voluntat expressada 
d’acord amb llurs capacitats evolutives i competències assolides.

Article 67. Drets de retenció de l’esportista 
Sens perjudici dels drets reconeguts en aquesta llei i per tal de garantir la pro-

moció, desenvolupament i projecció dels i les esportistes menors de setze anys, les 
entitats esportives de Catalunya no podran exigir a l’esportista, drets de retenció, 
pròrroga, formació, compensació o anàlegs vinculats amb aquests esportistes sem-
pre aquests estiguin en l’edat indicada, ni tampoc repercutir-ho directament o indi-
rectament.

Sens perjudici d’això, i en compliment de les previsions prèviament establertes, 
si d’acord amb la normativa federativa aplicable s’acrediten drets econòmics vincu-
lats a la formació d’esportistes entre clubs, aquests respondran entre entitats sense 
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que això pugui limitar la participació esportiva del menor, i encara menys la vincu-
lació al club desitjat.

Queda prohibit així, qualsevol reconeixement de drets que poden reservar-se a 
favor de les entitats esportives de Catalunya amb la finalitat de prorrogar unilateral-
ment el vincle o la relació amb els i les esportistes menors de setze anys una vegada 
hagi transcorregut el període voluntàriament pactat establert en com a màxim un 
any esportiu o temporada. En aquest sentit, les entitats esportives catalanes recone-
gudes en aquesta llei s’obliguen a prendre les mesures reglamentàriament oportunes 
per incentivar l’esport de caràcter formatiu, així com per preservar la voluntat real 
de l’esportista menor de setze anys en relació al seu desenvolupament esportiu.

Pel que fa als i les esportistes majors de setze anys i fins els divuit, es podran 
establir drets de tal naturalesa sempre imperant criteris de racionalitat i proporció 
justa que en cap cas situïn a l’esportista en una posició d’inferioritat respecte el titu-
lar dels drets reconeguts.

Secció 5. Esportistes amb diversitat funcional

Article 68. Esportista amb diversitat funcional
Els i les esportistes que presentin un desenvolupament psicològic i/o motriu que 

en determinin una diversitat funcional d’acord amb les estipulacions d’aquesta llei, 
s’igualen en tots els drets i deures reconeguts en aquest capítol.

Així mateix, l’esportista amb diversitat funcional podrà accedir als programes 
d’alt nivell, tecnificació avançada i inicial adaptats quan aquest/a obtingui tal quali-
ficació d’acord amb els barems establerts en el desenvolupament reglamentari opor-
tú. En aquest sentit, per tant, el Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física hau-
rà de preveure la inclusió d’aquests/es esportistes en els diferents programes segons 
el rendiment esportiu i adaptar-los als mateixos.

Article 69. Promoció i visibilitat dels esportistes amb diversitat funcional
Les entitats esportives promouran i fomentaran el desenvolupament dels espor-

tistes amb diversitat funcional, així com la celebració d’activitats i competicions es-
portives d’esport inclusiu.

Així mateix, les entitats esportives promouran una major visibilitat dels espor-
tistes amb diversitat funcional tant en el sí de les mateixes com en la seva projecció 
a l’exterior, especialment a través dels mitjans de comunicació.

Capítol 5. De la lluita contra el dopatge i la violència, el racisme, la 
xenofòbia, l’homofòbia, la intolerància i masclisme a l’esport

Secció 1. Del Dopatge

Article 70. Del dopatge 
Es considera dopatge la comissió d’una o vàries infraccions a les normes antido-

patge que es troben disposades en el Codi Mundial Antidopatge vigent.
El Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física amb la col·laboració amb les 

federacions esportives catalanes així com les entitats esportives de Catalunya, pro-
mourà i impulsarà una política de prevenció, control i sanció de la utilització de pro-
ductes, substàncies i mètodes no reglamentaris o prohibits en l’esport i fomentarà 
polítiques de lluita contra l’ús d’aquests productes, substàncies i mètodes en l’àmbit 
de l’esport.

Article 71. Competència en la lluita contra el dopatge 
El Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física regularà en el període màxim 

de dos anys el marc de prevenció, control i sanció del dopatge en l’àmbit esportiu, 
reconeixent com a pròpies les següents competències en la lluita contra el dopatge: 

a) Vetllar pel desenvolupament i compliment de la legislació sobre dopatge.
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b) Atendre les peticions, consultes, denúncies i reclamacions formulades en ma-
tèria de dopatge.

c) Proporcionar informació a les persones sobre els seus drets i obligacions en 
matèria de dopatge.

d) Requerir als organismes competents l’adopció de les mesures necessàries per 
a l’adequació de la seva organització, normativa o activitat a la legislació en matèria 
de dopatge i, si s’escau, ordenar la cessació o modificació quan no s’ajustin a aques-
ta legislació.

e) Exercir la potestat sancionadora, així com adoptar les mesures cautelars que 
siguin procedents, i en el seu cas, instar la sol·licitud de revisió davant el Tribunal 
català de l’Esport en els termes previstos en aquesta llei quan estimi que les deci-
sions adoptades en matèria de dopatge pels òrgans disciplinaris de les Federacions 
Esportives catalanes no s’ajusten a dret.

f) Realitzar les funcions d’inspecció esportiva, demanant tota la informació que 
necessiti per al compliment de la seva comesa. A aquest efecte, podrà sol·licitar 
qualssevol aclariments a esportistes i persones del seu entorn, l’exhibició o l’envi-
ament de documents i dades i examinar-los en el lloc en què estiguin dipositats, i 
també inspeccionar equips i locals en els termes que permeti la legislació vigent.

g) Elaborar i, si escau, dur a terme, finançar i vigilar, un programa anual de con-
trols de dopatge que inclogui controls dins i fora de competició, realitzats a instància 
seva, sense perjudici dels que poguessin ser realitzats a Catalunya per altres entitats 
esportives.

h) Demanar dels òrgans corresponents tota l’ajuda i la informació que consideri 
necessària per a una eficaç lluita contra el dopatge.

i) Redactar una memòria anual d’actuacions i remetre-la al Parlament de Cata-
lunya.

j) Realitzar activitats divulgatives, formatives i de sensibilització per un esport 
lliure de dopatge; divulgar informació relativa a l’ús de substàncies i mètodes pro-
hibits i les seves modalitats de control; fer informes i estudis sobre les causes i efec-
tes del dopatge; promoure i impulsar accions de prevenció. En el desenvolupament 
d’aquestes funcions, s’haurà d’integrar la perspectiva de gènere per fomentar i di-
vulgar la investigació sobre el dopatge i els seus efectes concrets en els homes i en 
les dones esportistes.

k) Determinar les competicions i les proves esportives susceptibles de submissió 
a controls antidopatge.

l) Vetllar per la protecció de la presumpció d’innocència de les i els esportistes 
sotmesos a control.

m) Instar les federacions esportives catalanes i entitats esportives a obrir expe-
dients disciplinaris i, si escau, interposar els corresponents recursos contra les reso-
lucions disciplinàries.

n) Tramitar i resoldre els expedients disciplinaris quan les federacions esportives 
no hagin resolt en termini els mateixos.

o) Aprovar les disposicions i formularis necessaris en matèria de localització 
d’esportistes per a la realització de controls de dopatge.

p) Participar en reunions, fòrums i institucions estatals i internacionals, relacio-
nades directament amb la lluita contra el dopatge.

q) Col·laborar amb altres administracions i entitats esportives pel que fa a la in-
formació i documentació sobre les autoritzacions d’ús terapèutic i en qualssevol al-
tres àmbits quan sigui necessari per a una eficaç lluita contra el dopatge en l’esport.

r) Dur a terme les relacions de col·laboració que siguin necessàries amb les forces 
i cossos de seguretat en la lluita contra el dopatge en l’esport.

s) Promoure la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació 
en matèria de dopatge, impulsant projectes específics, directament o en col·laboració 
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amb universitats, organismes públics d’investigació i qualssevol altres institucions 
que promoguin la investigació, desenvolupament o innovació.

t) Realitzar la recollida i transport de les mostres en els controls de dopatge que 
organitzi la mateixa Administració o en els controls realitzats per terceres entitats 
quan així estigui previst en els corresponents convenis.

u) Promoure la formació de personal per a la recollida de mostres en els con-
trols de dopatge amb vista a la seva posterior habilitació, fomentant una participació 
equilibrada de dones i homes que asseguri el compliment de les previsions legals 
sobre la presència d’una persona de l’equip de recollida que sigui del mateix sexe 
que l’esportista.

v) Concedir o denegar les autoritzacions d’ús terapèutic a través l’òrgan adminis-
tratiu oportunament creat.

w) Totes les altres que, sent competència de l’esmentada administració, facin re-
ferència a la lluita contra el dopatge i no estiguin expressament atribuïdes a altres 
òrgans o entitats, així com aquelles funcions que li siguin atribuïdes per altres lleis 
i reglaments.

L’Agència Catalana Antidopatge, adscrita al Consell Català de l’Esport i de l’Ac-
tivitat Física, desenvoluparà les funcions atribuïdes en l’apartat anterior a l’Adminis-
tració Pública de Catalunya.

El personal que exerceixi la inspecció a què es refereix la lletra f) de l’apartat 
anterior tindrà la consideració d’autoritat pública en l’exercici de les seves comeses, 
i estarà obligat a guardar secret sobre les informacions que coneguin en l’exercici 
de les seves funcions, fins i tot després d’haver cessat en aquestes. Els seus actes es 
presumeixen veraces.

Secció 2. De la violència a l’esport 

Article 72. Mesures de prevenció, control i lluita contra la violència, el 
racisme, la xenofòbia, l’homofòbia, la intolerància i masclisme a l’esport 
Les administracions públiques, els esportistes i les entitats integrants del sistema 

esportiu català assumeixen el compromís d’eradicar la violència, el masclisme, el 
racisme, la xenofòbia, homofòbia, la discriminació per raó de sexe i la intolerància 
en l’esport, preservant el joc net i la convivència, a través de les següents mesures.

Article 73. Comissió Catalana contra la Violència, el Racisme, la 
Xenofòbia, l’Homofòbia, la Intolerància i el masclisme a l’esport
Als efectes oportuns, la Comissió Catalana contra la Violència, el Racisme, la 

Xenofòbia, l’Homofòbia, la Intolerància i el masclisme a l’esport com a òrgan col-
legiat adscrit a la Secretaria General de l’Esport i Activitat Física, impulsarà les 
polítiques de prevenció i lluita contra aquest tipus d’expressions i manifestacions a 
l’esport a Catalunya.

La Comissió estarà presidida pel secretari general de l’Esport i l’Activitat Físi-
ca i estarà integrada per la representació de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya, per la representació la Unió de Consells Esportius de Catalunya, per la 
representació del Consell de l’Esport Universitari i per la representació del Col·le-
gi Oficial de Professionals de l’Educació Física, així com les persones que siguin 
designades expressament i per majoria de vots pels membres de la Comissió. Les 
funcions de la Comissió així com el propi funcionament i deliberació d’acords seran 
desenvolupats específicament mitjançant reglament de desplegament.

Es faculta a la Comissió per tal d’impulsar el procediment disciplinari i sancio-
nador per ordre de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, d’acord 
amb els termes que estableixi aquesta llei així com la normativa de desplegament 
que reguli la comissió. En qualsevol cas, correspon el Consell Català de l’Esport 
instruir el procediment sancionador i a la Secretaria General de l’Esport i de l’Acti-
vitat Física resoldre el procediment en primera instància.
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Les resolucions de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física podran 
ser objecte de recurs davant el Tribunal Català de l’Esport, qui n’esgotarà la via ad-
ministrativa.

Capítol 6. De l’activitat física

Article 74. De l’activitat física
L’activitat física és aquella pràctica individual o grupal, realitzada voluntària-

ment, que comporta una exercitació de les qualitats o habilitats psicofísiques de la 
persona, amb un component d’esforç físic i autosuperació, no basat en la competició 
esportiva, els jocs sedentaris, d’atzar ni d’estratègia.

L’activitat física pren una rellevància singular en el benestar i la salut de les per-
sones amb caràcter general i específicament en els infants, joves i persones de la ter-
cera edat, per aquest motiu, les administracions públiques amb la col·laboració de les 
entitats esportives han de promoure directament la pràctica de l’activitat física per a 
tots els ciutadans, especialment pels col·lectius més vulnerables.

Article 75. Principi general de la pràctica diària mínima garantida 
d’activitat física 
Els centres d’ensenyament obligatori de Catalunya, tant públics com privats, hau-

ran de garantir que, sens perjudici de la destinació curricular establerta normativa-
ment a l’ensenyament de l’educació física i l’esport, tot l’alumnat de les etapes de 
formació infantil, primària i secundària obligatòria acumuli un mínim de 60 minuts 
diaris destinats a l’activitat física d’acord amb els criteris estandarditzats per la Or-
ganització Mundial de la Salut.

Els centres d’ensenyament post-obligatori de Catalunya, tant públics com privats, 
així com les empreses i entitats ocupadores hauran de garantir que tot el seu alum-
nat i persones empleades acumulin un mínim de 150 minuts setmanals d’activitat 
física, tot implementant programes especialment dissenyats per tècnics degudament 
qualificats i d’acord amb els criteris estandarditzats per la Organització Mundial de 
la Salut.

Article 76. Protecció del practicant
Les persones que participin en activitats físiques de caràcter organitzat o promo-

gudes per una persona, tant física com jurídica, han de tenir garantida la màxima 
seguretat en el desenvolupament de la pràctica.

En aquest sentit, les infraestructures que acullin aquesta tipologia d’activi-
tats hauran de donar compliment als requisits d’obertura determinats en el capítol 
d’aquesta llei dedicat a infraestructures esportives. Els promotors d’aquestes acti-
vitats dirigides, hauran de garantir els mitjans de protecció sanitària dels qui hi 
participin junt amb una pòlissa que cobreixi els riscos inherents i les contingències 
derivades de l’activitat, en els termes i l’abast que es determini reglamentàriament.

Així mateix, tota activitat física de caràcter organitzada o promogudes per una 
persona, tant física com jurídica, ha d’estar planificada i executada per professionals 
esportius degudament qualificats i inscrits d’acord amb els termes regulats a la le-
gislació vigent.

Capítol 7. De les infraestructures esportives i centres per a la pràctica 
de l’activitat física

Article 77. Infraestructures esportives i centres per a la pràctica de 
l’activitat física 
El Pla d’Infraestructures Esportives de Catalunya, amb rang de Pla Territorial 

Sectorial, esdevé el document base per a l’ordenació i classificació del sistema d’in-
fraestructures i espais esportius a Catalunya. En aquest sentit, és competència di-
recta de l’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, la seva redacció, 
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en base als principis de sostenibilitat, racionalitat, economia, eficàcia i eficiència, 
participació ciutadana i transparència d’acord amb el compromís i els programes 
internacionals. El Pla serà informat de forma preceptiva i no vinculant a la Unió 
d’Esports de Catalunya.

El Pla d’Infraestructures Esportives de Catalunya ha de ser redactat tenint en 
consideració les necessitats i circumstàncies esportives, mediambientals, territorials 
i locals, així com el número i característiques de les instal·lacions esportives exis-
tents així com demandades.

Qualsevol planificació que es desenvolupi en matèria d’infraestructures esporti-
ves destinades al públic en general, s’ajustarà a les especificacions i directrius que 
es contemplin en el Pla d’Infraestructures Esportives de Catalunya.

El Consell Català de l’Esport pot desenvolupar programes especials d’actuació, 
de caràcter territorial o de caràcter sectorial, mentre no existeixi el Pla d’Infraes-
tructures Esportives de Catalunya, però en cap cas no es pot utilitzar aquesta moda-
litat com a instrument de planificació general de les instal·lacions i els equipaments 
esportius de Catalunya.

Les determinacions del Pla d’Infraestructures Esportives de Catalunya, els pro-
grames d’actuació que el desenvolupin i els programes especials d’actuació són 
d’aplicació preferent per a l’Administració pública de Catalunya i s’han de portar a 
terme d’acord amb les prescripcions establertes en les disposicions que els aprovin.

Article 78. Utilitat pública
L’aprovació del Pla d’Infraestructures i dels programes d’actuació implica la de-

claració d’utilitat pública de les obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els 
edificis corresponents als fins de l’expropiació o de la imposició de servituds.

Els beneficis de l’expropiació es poden estendre a les persones naturals o jurídi-
ques subrogades en les facultats de l’Administració per a l’execució del Pla o dels 
programes d’actuació, d’acord amb les normes legals aplicables en cada cas.

Article 79. Desenvolupament documental del PIEC 
Les determinacions del Pla s’han de concretar en: 
a) Els estudis i els plànols d’informació i l’estimació de recursos disponibles.
b) La normativa explicativa del Pla amb la definició de les actuacions territorials 

prioritàries en relació amb els objectius perseguits i les necessitats i dèficits territo-
rialitzats.

c) L’estudi econòmic i financer de la valoració de les actuacions territorials prio-
ritàries i de les de caràcter ordinari.

d) Els plànols i les normes tècniques que defineixen i regulen les actuacions.

Article 80. El Mapa d’Infraestructures esportives locals
D’acord amb les previsions del Pla d’Infraestructures de Catalunya, els municipis 

elaboraran i aprovaran el Mapa d’Infraestructures Esportives Locals on s’hi concre-
taran les actuacions a dur a terme en els seus àmbits territorials, establint fórmules 
de cooperació entre les administracions.

El Mapa d’Infraestructures ha d’ésser revisat, com a màxim, cada 12 anys.

Article 81. Els programes d’actuació sectorials i territorials
Els programes d’actuació sectorials i els territorials han de contenir les determi-

nacions i els documents suficients per al desenvolupament de les previsions del Pla 
d’infraestructures.

Els programes d’actuació especials, mentre no es disposi del Pla d’Infraestruc-
tures actualitzat, han de contenir les determinacions pròpies del seu caràcter, i de la 
finalitat i els objectius perseguits, degudament justificats i detallats mitjançant els 
documents pertinents.
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Article 82. Condicions d’obertura al públic
Per tal de ser oberta al públic en general o específic, qualsevol tipus d’infraes-

tructura destinada a la pràctica d’activitats esportives i físiques de caràcter dirigit o 
en el si d’una organització haurà d’acreditar la idoneïtat en base al compliment dels: 

a) Requisits bàsics de l’edificació segons normativa aplicable.
b) Requisits de seguretat i higiene.
c) Requisits tècnic-esportius del material i la mateixa infraestructura.
d) Requisits d’accessibilitat i adequació per a persones amb mobilitat reduïda.
e) Requisits de qualitat i sostenibilitat en la construcció i gestió.
f) Requisits sobre els usos i pràctiques esportives concretes a desenvolupar.
g) Requisits en quan a la qualificació del personal que presti serveis a les ma-

teixes.
h) Requisits d’informació a disposició de les persones usuàries.
i) Requisits de cobertures i pòlisses de responsabilitat civil.
j) Requisits sobre la viabilitat i el manteniment de la mateixa.
k) Les altres que es dictin en desenvolupament de la normativa vigent en la ma-

tèria.
No es pot procedir a l’obertura d’infraestructures esportives si no s’acredita el 

compliment dels requisits establerts prèviament.
Les infraestructures esportives que ofereixin serveis esportius i activitats orga-

nitzades de caràcter físic, ja siguin públics o privats, han de disposar del personal 
suficient, d’acord amb la normativa vigent, amb la qualificació i el nivell tècnic que 
exigeixin les funcions professionals que tinguin assignades, així com garantir la 
seguretat d’aquests amb els dispositius de prevenció, primers auxilis i reanimació 
considerats oportuns pel departament corresponent.

Article 83. Distinció d’infraestructures
L’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya establirà, mitjançant 

reglament, uns sistema de identificació objectiva i categorització qualitativa de les 
infraestructures esportives segons la tipologia i naturalesa de la infraestructura, els 
nivells d’eficiència energètica de la mateixa, el respecte al medi ambient pel seu fun-
cionament, la innovació tecnològica, el nombre de professionals que hi treballen i la 
qualitat en la prestació del servei.

Article 84. Esport i medi ambient
Les administracions públiques de Catalunya i les entitats esportives promouran 

les condicions favorables per la pràctica de l’esport i l’activitat física, de caràcter po-
pular, recreatiu i espontani en el medi natural i urbà, habilitant, dins les seves dis-
ponibilitats pressupostàries, espais en condicions òptimes i segures, d’acord amb els 
protocols de seguretat i sostenibilitat que s’estableixin.

Les àrees d’activitat podran ser aquàtiques, terrestres o aèries, disposant en tot 
cas d’unes normes d’ús a l’abast de totes les usuàries i usuaris, de manera que la seva 
utilització sigui racional conforme els recursos naturals.

Així mateix, i sens perjudici de l’establert, la pràctica esportiva organitzada en 
entorns naturals i urbans practicables ha de garantir la sostenibilitat i protecció pel 
medi ambient així com la seguretat dels i les participants d’acord amb els paràme-
tres descrits a l’article precedent i d’acord amb els programes internacionals vigents.

Els espais fisicoesportius d’ús lliure estaran en qualsevol cas regulats pels cor-
responents reglaments i normes d’ús aprovats de forma preceptiva per part dels seus 
titulars.

Article 85. Condicions d’accés infraestructures esportives
En el sí d’una competició o esdeveniment esportiu celebrat tant a una infraes-

tructura esportiva com a l’entorn natural, queda prohibida: 
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a) La introducció i venda de tota classe de begudes alcohòliques, llevat de les be-
gudes fins al 8% d’alcohol, considerades de baixa graduació.

b) La introducció i consum de substàncies psicotròpiques o aquelles que alteren 
superficialment el rendiment esportiu, així com el tabac.

c) La introducció i exhibició de símbols, llegendes o emblemes que impliquin 
incitació a la violència.

d) La introducció de tota classe d’armes i instruments llancívols.
e) La introducció de bengales o focs d’artifici.
f) L’expressió de manifestacions contràries a la dignitat de les persones, espe-

cialment aquelles que estiguin dirigides amb caràcter racista, masclista, xenòfob, 
homòfob o que suscitin un tracte degradant.

Capítol 8. Dels professionals i voluntaris de l’esport i l’activitat física 

Article 86. Els i les professionals de l’esport i l’activitat física
Les persones professionals que desenvolupin la prestació de serveis regulats per 

la legislació pròpia de professionals de l’esport i l’activitat física, hauran d’estar en 
possessió del corresponent titulació i formació en els termes establerts per la legis-
lació que regula els professionals de l’esport.

Les entitats i empreses esportives que imposin condicions de titulació per al 
desenvolupament d’activitats tècniques hauran d’acceptar les titulacions expedides 
per centres legalment acreditats i reconeguts.

Article 87. El Registre Oficial de Professions de l’Esport a Catalunya
Els i les professionals que vulguin exercir com a professionals de l’esport i l’acti-

vitat física a Catalunya, a més de complir amb els requisits generals en quan a titu-
lació o formació acreditada, assegurança i compliment de les obligacions deontolò-
giques, hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de 
Catalunya o, si escau, que siguin membres del Col·legi de Professionals de l’Activitat 
Física i de l’Esport de Catalunya, o el col·legi professional que els pertoca.

El número d’inscripció o col·legiació obtingut haurà de ser facilitat a l’empresa 
o entitat contractant.

Tota empresa contractant de professionals de l’esport i de l’activitat física respon-
dran en cas d’incompliment de les obligacions legalment establertes respecte a la 
inscripció i col·legiació dels professionals.

Article 88. El voluntariat esportiu
S’entendrà per voluntariat esportiu el conjunt d’accions i activitats d’interès ge-

neral motivades per l’altruisme i la voluntat de transformació social a través de la 
promoció, organització, formació o desenvolupament d’activitats en l’àmbit esportiu. 
En aquest sentit, son persones en règim de voluntariat esportiu les que col·laboren 
amb les entitats esportives sense ànim de lucre per aconseguir les finalitats descri-
tes en aquesta llei percebent d’aquestes només una compensació de les despeses que 
directament els ocasioni l’activitat.

En qualsevol dels casos, les tasques que pròpiament realitzi la persona en règim 
de voluntariat esportiu, hauran d’adequar-se a la titulació obtinguda.

La Generalitat de Catalunya promocionarà i fomentarà el voluntariat esportiu 
tot garantint-ne el seu desenvolupament en condicions d’igualtat i seguretat. Així 
mateix facilitarà i desenvoluparà programes de formació a través de mecanismes 
o instruments amb altres administracions públiques, especialment amb les entitats 
locals, universitats, entitats esportives i aquelles altres que desenvolupin programes 
d’acció voluntària en l’àmbit esportiu que tinguin per objecte la col·laboració, difusió 
i participació del voluntariat esportiu a Catalunya.

Les entitats esportives sense ànim de lucre que comptin amb voluntariat esportiu 
hauran de subscriure una pòlissa d’assegurances que garanteixi als mateixos la co-
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bertura per malalties contretes en ocasió del servei, accidents soferts durant l’acció 
voluntària, l’assistència sanitària, defunció i invalidesa permanent, així com pels 
danys i perjudicis causats a tercers, derivats directament de l’exercici de l’activitat 
voluntària.

Títol IV. Formació, investigació i desenvolupament de l’esport i l’activitat 
física

Capítol primer. Formació i ensenyaments de l’esport i l’activitat física 

Article 89. De la formació en l’esport i l’activitat física
Tots els espais d’ensenyament obligatori i post-obligatori de Catalunya promoci-

onaran, impulsaran i garantiran la formació i pràctica de l’esport, l’activitat física i 
l’educació física a tots els nivells i en condicions d’igualtat.

L’ensenyament de l’esport, l’activitat física i l’educació física s’ha d’impartir en 
els centres docents de Catalunya, tant públics com privats, amb caràcter obligato-
ri i sense distinció, a les etapes d’educació infantil, educació primària, educació 
secundària obligatòria i no obligatòria, educació especial i educació universitària, 
d’acord amb l’autonomia dels propis centres així com l’adequació segons l’etapa i 
nivell formatiu.

Article 90. Esport, activitat física i conciliació 
Els centres d’ensenyament promocionaran i impulsaran la participació del seu 

alumnat en la pràctica esportiva escolar així com la pràctica d’hàbits saludables in-
herents a l’activitat física.

L’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, junt amb la col·labo-
ració dels referits centres d’ensenyament, vetllaran per la conciliació de la pràcti-
ca esportiva federada amb la consecució dels estudis en les etapes obligatòries i 
post-obligatòries establertes en el sistema educatiu català.

Article 91. De l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) 
i Centres CAFE
L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), és el centre pú-

blic d’ensenyament superior encarregat de gestionar la formació, l’especialització, 
el perfeccionament, la recerca, la divulgació, l’assessorament i qualsevol altra acti-
vitat vinculada a l’activitat física i l’esport de graduats, màsters, doctorats i tècnics 
superiors en educació física i esport, així com per a la investigació i divulgació de 
treballs o estudis científics.

Així mateix, les funcions reconegudes per l’INEFC com a centre públic, tam-
bé podran ser assumides pels centres universitaris que imparteixen els estudis de 
Ciències d’Activitat Física i Esport (CAFE), encara que tinguin la consideració de 
centres privats o adscrits.

Per la defensa dels interessos i d’acord amb el marc de gestió interna, els centres 
d’especialització descrits en aquest article podran organitzar-se en associació per 
representar-se col·lectivament davant l’administració.

Article 92. De l’Escola Catalana d’Esport 
L’Escola Catalana d’Esport, és l’òrgan competent per regular la formació i les 

titulacions dels tècnics, tècniques i especialistes de les activitats físiques i/o espor-
tives, preventives, de recuperació i físico-especials d’acord amb les competències 
atribuïdes per disposició de la legislació vigent que regula l’Escola Catalana de l’Es-
port i la formació i les titulacions dels tècnics de l’àmbit de les activitats físiques i/o 
esportives i especials.

Així mateix, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
amb la col·laboració de l’Escola Catalana de l’Esport, acreditarà com a centres ofi-
cials, aquells que compleixin amb els requisits i les condicions reglamentàriament 
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estipulades i concretaran la planificació anual de l’oferta formativa del sistema edu-
catiu dels ensenyaments esportius oficials.

L’Escola Catalana de l’Esport, aplicarà els criteris formatius establerts a la nor-
mativa vigent amb la coordinació del Departament d’Ensenyament i les Federacions 
Esportives Catalanes corresponents.

Capítol 2. Investigació i recerca

Article 93. De la investigació i recerca
L’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de 

les diferents institucions i entitats de recerca i innovació, impulsarà el desenvolupa-
ment de la investigació científica que comprengui les diferents àrees relacionades 
amb l’esport i l’activitat física, per a la millora de la seva qualitat i promourà la di-
vulgació i aplicació dels resultats i conclusions obtingudes.

Les universitats de Catalunya i els seus centres adscrits, l’Institut Nacional d’Edu-
cació Física de Catalunya (INEFC) i els centres universitaris especialitzats en Cièn-
cies de l’Activitat Física, l’Observatori Català de l’Esport, el Centre d’Alt Rendiment 
Esportiu de Sant Cugat del Vallès, l’INDESCAT, el Centre d’Estudis Dr. Melcior 
Colet i els altres centres d’investigació i desenvolupament tecnològic de Catalunya 
treballaran coordinadament per contribuir a l’impuls, la promoció i el desenvolupa-
ment del Pla Estadístic de Catalunya, la recerca i el coneixement científic vinculat a 
l’Esport i l’activitat física a Catalunya.

Article 94. Ciències aplicades a l’esport i a l’activitat física
Son ciències aplicades a l’activitat física aquelles branques científiques que tre-

ballen, cerquen i es desenvolupen científicament prenent com a eix principal i verte-
brador l’esport i l’activitat física humana. L’administració esportiva de la Generalitat 
de Catalunya assumeix el compromís de potenciar les ciències aplicades a l’esport i 
l’activitat física així com afavorir la transmissió de coneixement als efectes oportuns.

Per tal d’impulsar i garantir la protecció i seguretat dels esportistes i els practi-
cants d’activitat física, l’administració esportiva facilitarà la coordinació, col·labora-
ció i el treball conjunt de forma transversal i interdisciplinària de tots els col·lectius 
professionals degudament oficialitzats i vinculats en la ciències aplicades a l’esport, 
als efectes de: 

a) Establir les pautes de detecció, prevenció, correcció respecte patologies i le-
sions vinculades a la pràctica de l’esport i l’activitat física.

b) Establir coordinadament el sistema de proves necessàries per tal d’obtenir el 
certificat mèdic esportiu a favor dels esportistes que el sol·licitin.

c) Desenvolupar els controls d’aptituds esportives seguint criteris tècnics i mèdics.
d) Assessorar a l’administració sobre els temes relacionats amb la salut, l’esport 

i l’activitat física.
e) Desenvolupar el control i seguiment dels practicants sotmesos a una disciplina 

d’entrenament d’esportistes de competició o de risc elevat.
f) Vetllar pel benestar emocional, físic i psicològic dels esportistes, especialment 

aquells que es trobin inclosos en els programes d’alt nivell i tecnificació.
g) Promoure la seguretat de la pràctica esportiva i l’assessorament mèdic i de la 

salut en l’activitat física de caràcter popular.
h) Desenvolupar l’actuació preventiva o de seguiment i control per evitar que els 

i les esportistes utilitzin productes i pràctiques no autoritzades, i que tinguin per ob-
jectiu alterar artificialment el rendiment de l’esportista.

i) Fomentar la formació de titulats i especialistes professionals de l’educació físi-
ca, l’esport i l’activitat física a tots els nivells d’activitat, entre els quals la docència 
i la recerca.

j) Garantir l’accés a la formació en assistència sanitària immediata, referida es-
pecialment a la reanimació cardiopulmonar als professionals i tècnics esportius.
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La Generalitat de Catalunya assumeix les funcions esmentades mitjançant els 
propis centres especialitzats degudament acreditats, o per mitjà de convenis o reco-
neixements explícits amb centres i/o professionals mèdics igualment especialitzats 
en medicina esportiva.

Títol V. Finançament i promoció econòmica de l’esport

Capítol 1. La indústria esportiva 

Article 95. De la indústria esportiva 
És competència de la Generalitat de Catalunya impulsar la creativitat, la produc-

ció, la distribució i la difusió de productes, esdeveniments, actuacions, fets i destina-
cions turístiques vinculades amb l’esport i l’activitat física de Catalunya.

En aquest sentit, s’entenen per empreses esportives les persones físiques o ju-
rídiques, públiques o privades, dedicades a l’activitat econòmica vinculada amb la 
indústria de l’esport i l’activitat física en qualsevol mena de suport, format i fase pro-
ductiva. Aquestes empreses reben la consideració de indústries de l’esport.

Article 96. Promoció de la indústria esportiva
L’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, amb la coordinació i 

col·laboració dels diferents departaments de la Generalitat, els organismes adscrits i 
els col·lectius privats representatius del sector, treballaran per: 

a) Impulsar el desenvolupament de les empreses que integren la indústria espor-
tiva de Catalunya, donant suport a la presència, difusió i notorietat en el sector.

b) Establir programes orientats al foment de l’activitat econòmica i ocupacional 
en l’àmbit de la indústria esportiva.

c) Impulsar la col·laboració entre les empreses, consumidors i usuaris vinculats 
a l’esport i l’activitat física.

d) Fomentar el desenvolupament de les indústries esportives i ajudar les noves a 
implantar-se.

e) Promoure el talent, la innovació i la recerca d’ofertes de qualitat vinculades a 
la indústria esportiva.

f) Difondre la informació relativa als ajuts i els serveis que els organismes de 
qualsevol àmbit territorial destinen al desenvolupament i promoció de la indústria 
esportiva.

g) Fomentar les accions formatives d’interès per al desenvolupament de la indús-
tria esportiva.

h) Vetllar per les relacions entre l’esport i l’activitat física, el desenvolupament 
econòmic i el foment de l’ocupació.

Article 97. Cens de les Indústries esportives
Per tal que les empreses, organitzacions, entitats i persones descrites en aquest 

capítol i que, per reunir les condicions establertes en el mateix, tinguin la conside-
ració d’indústria esportiva, puguin ser beneficiades els programes i ajudes impulsa-
des per la mateixa administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, aquestes 
hauran d’estar degudament censades al Cens d’Indústries Esportives.

En aquest sentit, es podran censar aquelles empreses que compleixin cadascuna 
de les següents condicions: 

a) Tenir el domicili social a Catalunya; 
b) Tenir per objecte constitutiu el desenvolupament de l’activitat vinculada en el 

món de l’esport i l’activitat física.
c) Tenir una antiguitat màxima, des de la seva creació, de cinc anys.
En el termini de 4 anys, l’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya 

crearà el cens digital de la indústria esportiva, gestionat i coordinat pel Consell Ca-
talà de l’Esport i l’Activitat Física, qui n’haurà de garantir la disponibilitat, l’accés, 
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la integritat, l’autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades, informa-
cions i serveis gestionats a través del mateix Cens.

Article 98. L’INDESCAT i els col·lectius empresarials representatius
Es reconeix a l’INDESCAT com clúster català de la indústria esportiva, de ca-

ràcter associatiu privat sense finalitat lucrativa i d’interès social, que ostenta la re-
presentació organitzada de les empreses esportives afiliades i qui assumeix la missió 
d’aglutinar-les amb l’objectiu de desenvolupar accions que millorin la competitivitat 
i el foment ocupacional d’aquestes empreses i també de tot el seu entorn.

Sens perjudici de l’anterior, es fa exprés reconeixement a la capacitat organitza-
tiva i col·lectiva de les empreses que integren la indústria esportiva, les quals inclo-
ses o no en el sí de l’INDESCAT, treballaran amb l’administració esportiva per tal 
d’assolir satisfactòriament les competències descrites.

Capítol 2. Promoció econòmica de l’esport

Article 99. Promoció econòmica de l’esport i l’activitat física 
L’Administració de la Generalitat de Catalunya fomentarà i promocionarà l’es-

port i l’activitat física de caràcter general al territori de Catalunya, mitjançant els 
sistemes i mecanismes propis de l’administració pública.

Així mateix, també serà responsabilitat de les Administracions locals i comar-
cals, el foment i la promoció de l’esport i l’activitat física, la promoció turística es-
portiva i les rutes saludables en els termes expressats en aquesta llei i en llurs terri-
toris, incidint amb caràcter especial en potenciar i impulsar l’organització, així com 
la participació en activitats esportives de caràcter popular i escolar.

Serà requisit indispensable que el sol·licitant que pretengui obtenir subvencions 
i ajudes, acrediti la prossecució de l’interès general i el compliment de funcions so-
cials, culturals, educatives o de salut en les pròpies activitats, així com la participa-
ció paritària en l’estructura directiva de la mateixa.

Article 100. Subvencions i Ajudes per a infraestructures esportives 
L’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les previ-

sions del Pla Director d’Instal·lacions Esportives de Catalunya, podrà aprovar con-
vocatòries d’ajuts públics per a la construcció, reforma, millora i equipament d’in-
fraestructures esportives.

Les infraestructures esportives subvencionades per l’Administració s’han d’ade-
quar a les condicions i requisits fixats per la mateixa en l’instrument de col·laboració 
que es determini, garantint en tot cas l’ús general i la viabilitat de les mateixes, amb 
independència de la seva titularitat. Per altra banda, no podran obtenir subvencions 
ni ajudes aquelles actuacions que no acreditin o justifiquin l’interès general i no es 
projectin atenent els requisits i criteris de sostenibilitat ambiental i accessibilitat.

Així mateix, l’administració pública, en l’àmbit de les seves competències, podrà 
afavorir la iniciativa privada que tingui per objecte la construcció, reforma o am-
pliació d’infraestructures esportives d’ús públic així com la gestió de les mateixes, 
establint programes de subvencions i ajudes a tals efectes sempre i quan garanteixin 
l’ús públic de les mateixes així com prioritzin el seu ús per a la pràctica de l’esport 
escolar i popular.

Article 101. Subvencions i ajudes a entitats esportives i esportistes 
Per tal de ser receptores de subvencions i ajudes, l’Administració encarregada de 

concedir les mateixes donarà especial valor a totes aquelles entitats que en la seva 
estructura directiva es respecti, com a mínim, el principi de participació paritària 
entre homes i dones establert en aquesta llei, així com l’adopció de mesures per a 
polítiques efectives de gènere, per a la sostenibilitat i el bon govern corporatiu.

També podran ser perceptors de subvencions aquelles entitats i empreses que 
acullin esdeveniments esportius d’especial transcendència. Per altra banda es po-
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tenciarà l’esportista mitjançant la concessió beques per als programes d’Alt Nivell, 
Tecnificació avançada i Tecnificació inicial d’acord amb l’establert en la present llei, 
de la mateixa manera que obtindran el suport econòmic de l’Administració per a la 
pràctica de l’esport i l’activitat física aquells infants, adolescents i joves en situació 
de vulnerabilitat.

Article 102. Subvencions i ajudes per a la promoció del turisme esportiu
La Generalitat de Catalunya, d’acord amb les competències i capacitats pressu-

postàries establertes, potenciaran la promoció del turisme esportiu mitjançant sub-
vencions i ajudes a les administracions de caràcter local i municipal per tal de pro-
mocionar el territori així com les indústries esportives compreses al mateix.

Capítol 3. Dels premis i mencions

Article 103. Els premis nacionals de l’esport i l’activitat física 
Es creen els Premis Nacionals de l’Esport i l’Activitat física de la Generalitat de 

Catalunya, els quals seran lliurats per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activi-
tat Física, qui es valdrà del suport i la col·laboració de la Unió d’Esports de Catalu-
nya, en els termes que reglamentàriament s’estableixin.

Aquests premis, tenen per objectiu correspondre a la vàlua i la transcendència 
que per a la societat catalana tenen l’esport i l’activitat física i, al mateix temps con-
tribuir a la promoció i màxim relleu al reconeixement que mereixen persones o en-
titats que hagin excel·lit en llur activitat vinculada amb l’esport.

Sens perjudici del desplegament reglamentari que reguli expressament els Pre-
mis Nacionals de l’Esport, aquests aniran destinats a les persones, entitats o insti-
tucions de qualsevol àmbit territorial que siguin mereixedores d’un reconeixement 
institucional per la seva contribució singular a l’esport i activitat física de Catalunya, 
valorant-hi preferentment l’excel·lència, la innovació, la trajectòria i la projecció, i 
tenint present la seva contribució durant l’any anterior al de la concessió.

Així mateix, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com les Ad-
ministracions de caràcter local o supracomarcal podran establir premis i reconei-
xements honorífics a esportistes, les persones i entitats, públiques i privades, que 
s’hagin distingit en la promoció de l’esport, especialment en l’àmbit català o amb 
repercussió per a Catalunya així com als territoris subscrits.

Capítol 4. Del patrocini i mecenatge privat

Article 104. Patrocini esportiu 
S’entendrà que existeix patrocini esportiu, als efectes d’aquesta llei, l’aportació 

econòmica d’una persona, tant física com jurídica, a favor d’un projecte o activitat 
esportiva o física, a canvi de rebre una difusió publicitària per part del patrocinat, 
amb independència del mitjà que sigui.

El patrocini esportiu exclourà i serà incompatible amb la publicitat de begudes 
alcohòliques, tabac i totes aquelles que puguin generar un tracte discriminatori, de-
gradant o sexista respecte les persones, en les instal·lacions i activitats esportives.

Article 105. Mecenatge i micromecenatge esportiu 
S’entendrà per mecenatge esportiu, tota contribució aportada de manera altruista 

per a la realització de projectes o activitats esportives de caràcter no professional 
que siguin d’interès general, per raó de la seva naturalesa, transcendència social o 
territorial.

Així mateix, s’entendrà per micromecenatge esportiu, el finançament a través de 
moltes aportacions individuals de manera altruista, per a projectes o activitats es-
portives de caràcter no professional que siguin d’interès general, per raó de la seva 
naturalesa, transcendència social o territorial.
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Les contribucions en concepte de mecenatge esportiu podran ser mitjançant 
diners o en espècies, o que en qualsevol cas, puguin integrar-se com a part de l’actiu 
material de l’entitat receptora.

Article 106. El conveni de col·laboració empresarial 
Les persones, tant físiques com jurídiques, podran col·laborar conjuntament mit-

jançant un contracte a través del que una de les parts es compromet a col·laborar, 
mitjançant una ajuda econòmica, en la realització d’activitats esportives a canvi 
d’una difusió per qualsevol mitjà del col·laborador.

Esdevé essencial per considerar l’existència del conveni de col·laboració empre-
sarial la difusió real del col·laborador, sense que per això s’entengui una acció de 
patrocini.

Article 107. Foment fiscal de les activitats de mecenatge 
La Generalitat de Catalunya, en el marc de les pròpies competències en matèria 

tributària, fomentarà, mitjançant incentius i bonificacions fiscals les activitats de 
patrocini esportiu, mecenatge i micromecentatge, especialment aquelles que siguin 
destinades a promocionar l’esport i l’activitat física en edat escolar, per a infants i 
joves amb risc d’exclusió social o per a col·lectius amb diversitat funcional.

La mateixa Generalitat, vetllarà per tal que les donacions efectuades mitjançant 
els convenis de col·laboració empresarial obtinguin un tracte fiscal favorable per tal 
de potenciar-ne el seu ús com a sistema de finançament per a entitats, esportistes i 
activitats o esdeveniments esportius.

Capítol 5. Impost esdeveniments esportius de massa (taxa esportiva)

Article 108. Impost sobre els esdeveniments esportius de massa
En el termini màxim de dos anys, l’administració de la Generalitat de Catalu-

nya crearà, d’acord amb els mecanismes legalment previstos, l’impost sobre esdeve-
niments esportius de massa organitzats per persones, tant físiques com jurídiques, 
com a tribut propi de la Generalitat. Aquest impost té per objectiu nodrir el Fons 
per al foment de l’esport formatiu i inclusiu, regulat per aquesta mateixa llei i en les 
previsions del propi reglament que ho desplegui.

L’impost és exigible esdeveniments esportius de massa organitzats a Catalunya.

Article 109. Objecte de l’impost 
L’impost sobre esdeveniments esportius de massa grava la singular capacitat eco-

nòmica de les persones físiques i jurídiques que organitzen esdeveniments esportius 
destinats a un nombre de participants o en els que assisteix un nombre d’assistents 
com a públic, d’acord amb les descripcions del fet imposable contemplat en aquesta 
llei.

Article 110. Afectació dels ingressos 
Els ingressos derivats de l’impost sobre els esdeveniments esportius de massa 

resten afectats a la dotació del Fons per al foment de l’esport, regulat en aquesta llei 
i per les finalitats descrites.

Capítol 6. El Fons per al foment de l’esport i de l’activitat física

Article 111. Fons pel foment de l’esport i de l’activitat física
Es crea el Fons per al foment de l’esport com a mecanisme destinat a finançar 

polítiques esportives per a la millora de la pràctica esportiva i l’activitat física a Ca-
talunya i a tots els nivells de la ciutadania.

El Fons es dota amb els ingressos obtinguts de l’impost sobre els esdeveniments 
esportius de massa, els ingressos obtinguts per l’expedició de la llicència general 
així com altres ingressos provinents d’impostos o taxes creades per la Generalitat 
de Catalunya amb la finalitat de reduir el consum de productes alimentaris amb un 
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alt índex de greixos saturats i especialment saturats. Aquesta dotació queda afecta-
da a les despeses directament relacionades amb els objectius assenyalats a l’apartat 
1 del següent article.

El Consell Català de l’Esport és l’encarregat de recaptar els ingressos que no-
dreixen el Fons. Així mateix, la Unió d’Esports de Catalunya és l’encarregada de 
gestionar el Fons, en els termes i condicions establertes pel Consell Català de l’Es-
port i de l’Activitat Física. En aquest sentit, el mateix haurà de presentar anualment 
un informe sobre la destinació del Fons, sobre els criteris d’atorgament d’aquest fons 
i sobre el resultat de les actuacions dutes a terme d’acord amb l’article següent.

Sens perjudici de l’establert en el paràgraf anterior, la Unió d’Esports de Cata-
lunya podrà establir els mecanismes de col·laboració amb les diferents administra-
cions públiques de Catalunya i les entitats esportives per tal d’implementar els pro-
grames previstos en aquest capítol.

Article 112. Objecte del Fons
Els recursos del Fons per al foment de l’esport han de destinar-se a projectes o 

actuacions que persegueixin algun dels següents objectius: 
a. Programes d’esport i activitat física per a la promoció d’hàbits saludables.
b. Programes d’esport escolar.
c. Programes de formació en pràctica esportiva de tècnics i voluntariat.
d. Programes socials a través de l’esport per la promoció de la integració, la in-

clusió i cooperació social.
e. Programes per a la internacionalització de l’esport català.
L’atorgament dels recursos del Fons s’articularà d’acord amb el reglament de des-

plegament que reguli pròpiament l’impost descrit, el qual i en qualsevol cas garan-
tirà els sistemes de col·laboració i concertació amb la Unió d’Esports de Catalunya 
o les entitats esportives de Catalunya per tal d’executar els programes assenyalats.

Títol VI. Règim sancionador i el Tribunal Català de l’Esport

Capítol preliminar. Principis i garanties comunes de la potestat 
sancionadora 

Article 113. Àmbit d’aplicació de la potestat sancionadora
Als efectes de la present, esdevé el règim sancionador en matèria esportiva el 

conjunt de les infraccions previstes en aquesta llei i d’acord amb els termes que s’ex-
pressen en aquest títol.

El règim disciplinari esportiu, s’estén a les infraccions dels Estatuts i Reglaments 
de les entitats esportives recollides en aquesta llei, així com aquelles que contravin-
guin les regles del joc, la seva aplicació i l’organització de competició, tot vulnerant, 
impedint o pertorbant el seu normal desenvolupament.

Són òrgans competents per acordar la incoació de procediments sancionadors i 
la imposició de sancions, en els àmbits respectius, els òrgans expressament habilitats 
per les entitats esportives així com el Tribunal Català de l’Esport, ja sigui en via de 
recurs o bé directament en els casos així previst.

Els principis i garanties del règim sancionador administratiu previst en aquest 
capítol hauran d’informar el sistema disciplinari de l’àmbit associatiu esportiu que 
prevegin dels Estatuts i Reglaments de les entitats esportives recollides en aquesta 
llei, així com les regles del joc que desenvolupin.

Article 114. Principis comuns del procediment i la potestat sancionadora
La potestat sancionadora en matèria esportiva s’exercirà d’acord als principis 

reguladors de la mateixa en matèria administrativa de legalitat, tipicitat, responsa-
bilitat, proporcionalitat, no concurrència i irretroactivitat, amb les especialitats pre-
vistes en aquesta Llei i en especial compliment a les disposicions d’aquest capítol.

En particular, seran aplicables els següents principis: 
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a) D’intencionalitat.
b) De reincidència en el període d’un any de la mateixa o anàloga incidència de-

clarada per resolució ferma.
c) De transcendència social o esportiva de la infracció.
d) De perjudici econòmic ocasionat.
e) D’existència de lucre o benefici.
f) Circumstàncies concurrents.
g) De penediment espontani.
h) De prèvia advertència de l’Administració.
Es podrà considerar que la responsabilitat s’agreuja quan concorri: 
a) La reiteració en la o les infraccions.
b) La reincidència en la o les infraccions una vegada hi hagi hagut fermesa de 

les precedents.
c) La finalitat discriminatòria, racista, xenòfoba, masclista o transfòbica.
d) El preu o valor econòmic obtingut com a resultant de la infracció.
e) El perjudici econòmic i/o social ocasionat.
Als efectes d’aquesta llei, es consideren principis comuns de la potestat sancio-

nadora dels òrgans reconeguts a tals efectes en aquesta llei i, per tant, garanties de 
les respectives, els principis considerats a la legislació que regula el procediment 
administratiu vigent.

Article 115. Concurrència de responsabilitats
Una mateixa acció o omissió que hagi d’aplicar-se com a criteri de graduació 

d’una infracció o com a circumstància que determini la qualificació d’una infracció 
com a greu o molt greu no podrà ser sancionada com a infracció independent.

Si durant la sustentació del procediment sancionador s’aprecia la possible quali-
ficació dels fets perseguits com a constitutius de delictes o faltes, s’ha de passar el 
tant de culpa al Ministeri Fiscal i s’ha de suspendre el procediment administratiu un 
cop l’autoritat judicial hagi incoat el procés penal que correspongui, si hi ha identitat 
de subjecte, fet i fonament. Així mateix, si l’Administració té coneixement que s’està 
seguint un procediment penal respecte els mateixos fets, subjecte i fonament, ha de 
suspendre la tramitació del procediment sancionador.

La sanció penal exclou la imposició de la sanció administrativa. Contràriament, 
si no s’ha estimat l’existència de delicte o falta, es pot continuar l’expedient sancio-
nador basat, si escau, en els fets que la jurisdicció penal hagi considerat provats.

En qualsevol cas, i als efectes d’aquesta llei, les responsabilitats que puguin deri-
var-se del procediment establert en aquesta seran compatibles amb l’exigència a 
l’infractor de la restitució de la situació alterada per ella, així com amb l’obligació 
d’indemnitzar per danys i perjudicis causats. Així mateix, es podran adoptar totes 
les mesures que siguin necessàries per restablir l’ordre jurídic infringit i anul·lar els 
efectes produïts per la infracció.

La imposició de sancions per les infraccions tipificades en aquest capítol no im-
pedeix, si escau, i atenent-ne el fonament diferent, la depuració disciplinària en 
l’àmbit associatiu esportiu.

Article 116. Mesures cautelars 
En el moment d’iniciar o després d’iniciar-se qualsevol procediment, previ re-

queriment de les parts o d’ofici, l’òrgan competent pot adoptar les mesures caute-
lars de caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució final que pugui 
recaure en aquest procediment, sempre amb la deguda motivació i comunicació als 
interessats.

Article 117. Execució de les sancions i recursos
Les sancions imposades per l’òrgan sancionador seran immediatament executi-

ves, sense que els recursos o reclamacions que s’interposin suspenguin la seva exe-
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cució. No obstant això, es podrà suspendre cautelarment la seva execució, a instàn-
cia de la recurrent, valorant sempre els interessos en joc, així com les conseqüències 
que pot suposar l’eficàcia immediata de l’execució o el seu aplaçament.

Article 118. Prescripció de les infraccions i les sancions
Qualsevol de les infraccions contemplades en aquesta llei prescriuran als dos 

anys, a l’any o als sis mesos de la seva comissió, segons es tracti de molt greus, 
greus o lleus, començant-se a comptar el termini de prescripció al dia següent de la 
comissió de la infracció. La prescripció s’interromp en el moment en què s’inicia el 
procediment sancionador amb coneixement de la persona interessada, però si aquell 
es paralitzés durant més de tres mesos per causa no imputable a la persona inculpa-
da, es reprendrà el termini per a la prescripció.

Les sancions imposades que siguin fermes en aplicació de les determinacions 
d’aquesta llei, prescriuen als dos anys, a l’any o als sis mesos, segons es tracti de 
sancions imposades per la comissió d’infraccions molt greus, greus o lleus. El ter-
mini de prescripció es computa des de l’endemà del dia en què adquireixi fermesa la 
resolució sancionadora. En cas d’incompliment, s’interromprà la prescripció per la 
iniciació, amb coneixement de la persona interessada, del procediment d’execució, i 
es reprendrà el termini si aquell està paralitzat durant més de tres mesos per causa 
no imputable a l’infractor.

Article 119. Extinció de la responsabilitat 
La responsabilitat disciplinària s’extingeix en els següents termes: 
a) Compliment de la sanció; 
b) Defunció de l’infractor; 
c) Dissolució de l’entitat esportiva sancionada; 
d) Prescripció de la infracció; 
e) Prescripció de la sanció; 

Capítol 1. Inspecció esportiva i règim sancionador per infraccions 
administratives 

Secció 1. De la inspecció esportiva

Article 120. Àmbit subjectiu i objectiu
Correspon al Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física o els òrgans que 

expressament habiliti, l’exercici de les funcions inspectores per al compliment dels 
deures i obligacions establertes en aquesta, les normes de desplegament així com les 
que s’aprovin en aplicació de les mateixes.

Són funcions inspectores als efectes d’aquesta llei les següents: 
a) Controlar el compliment de totes les disposicions legals i reglamentàries en 

matèria esportiva.
b) Comprovar i fer el seguiment dels fets que siguin objecte de reclamacions o 

denúncies dels usuaris, i les comunicacions de presumptes infraccions o irregula-
ritats.

c) Controlar el compliment per les entitats esportives de les obligacions establer-
tes per llei o per reglament per l’Administració.

d) Controlar la gestió de les subvencions, crèdits, avals i demés ajudes públiques 
concedides per les administracions públiques de Catalunya.

e) Preservar i garantir que no es desenvolupin pràctiques discriminatòries, vio-
lentes ni vexatòries als esportistes o persones practicants d’activitats físiques.

f) Qualsevol altra que s’estableixi en les disposicions reglamentàries que desen-
volupin aquesta llei.

Per a l’exercici de les funcions inspectores, el Consell Català de l’Esport habili-
tarà funcionaris que tinguin l’especialització tècnica requerida en cada cas, els quals 
han d’actuar degudament acreditats. En l’exercici de llurs funcions, els inspectors 



BOPC 388
18 de juliol de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 61 

tenen la condició d’agents de l’autoritat, i com a tals gaudeixen de la protecció i les 
facultats que en aquest àmbit estableix la normativa vigent.

Els responsables de les infraestructures esportives recollides en aquesta llei i 
qualsevol persona que presti serveis en l’àmbit de l’esport estan obligats a permetre 
i facilitar als inspectors l’exercici de llurs funcions, l’accés a les instal·lacions i l’exa-
men de tots els documents, llibres i registres preceptius. Els fets constatats pel per-
sonal encarregat de les funcions d’inspecció, amb l’observació dels requisits legals 
pertinents, tenen el valor de proves i gaudeixen de presumpció de veracitat.

Secció 2. Règim sancionador

Article 121. Àmbit subjectiu i objectiu
D’acord amb les determinacions d’aquesta llei, poden ser sancionades per fets 

constitutius d’infraccions administratives en matèria esportiva les persones físiques 
i jurídiques que resultin responsables d’aquests fets, sempre que concorri dol, culpa 
o simple negligència.

Constitueixen infraccions administratives en matèria esportiva les accions o 
omissions dels diferents subjectes responsables, tipificades i sancionades per aques-
ta llei.

Les infraccions administratives en matèria esportives poden ser qualificades 
com a molt greus, greus i lleus.

Els òrgans competents per acordar la incoació de procediments sancionadors i la 
imposició de sancions en l’àmbit corresponent, son el Consell Català de l’Esport i de 
l’Activitat Física, o qui pròpiament designi als efectes, així com el Tribunal Català 
de l’Esport, ja sigui en segona instància administrativa com per delegació directa del 
Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física.

En qualsevol dels casos les resolucions del qual esgotaran la via administrativa.

Article 122. Infraccions molt greus, greus i lleus
1. Als efectes d’aquesta llei es consideren com a infraccions molt greus: 
a. La realització d’activitats, actuacions o omissions, així com la prestació de ser-

veis relacionats amb l’esport i/o l’activitat física que afectin greument la integritat 
tant física com moral, salut i la seguretat de les persones.

b. La realització d’activitats, actuacions o omissions, així com la prestació de 
serveis relacionats amb l’esport i/o l’activitat física que afectin i perjudiquin greu-
ment el medi ambient i l’entorn natural, encara que urbà.

c. La participació violenta en baralles o desordres públics en els recintes esportius 
o en els seus voltants, que ocasionin danys o riscos greus a les persones o als béns.

d. El dany a la integritat física i/o moral de qualsevol esportista o persona prac-
ticant d’activitat física, per raó d’assetjament, discriminació, violència, masclisme, 
homofòbia o transfòbia, ja sigui per mitjà d’insults, expressions, manifestacions o 
actuacions físiques.

e. La realització d’actes notoris i públics en el sí d’un esdeveniment o activitat de 
caràcter esportiu que afectin la dignitat i el respecte a la integritat moral i física de 
les persones de manera greu, participin o no activament en l’esdeveniment.

f. La introducció en infraestructures esportives on se celebrin activitats o com-
peticions esportives de tota classe de materials susceptibles de danyar físicament a 
les persones, especialment armes o instruments anàlegs, així com bengales, petards, 
explosius o substàncies inflamables, fumíferes o corrosives.

g. La introducció i l’exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que 
tinguin una connotació contrària a l’ordre públic i no es trobin emparats per la lli-
bertat d’expressió, especialment que impliquin discriminació per qualsevol tipus o 
tracte degradant respecte a les persones, en infraestructures o en altres llocs on se 
celebrin competicions o actes esportius. Els promotors estan obligats a retirar-los 
immediatament.
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h. La falta d’adopció de mesures de seguretat així com la manca de diligència o 
col·laboració en l’eradicació de comportaments violents, racistes, xenòfobs, homò-
fobs o intolerants.

i. L’incompliment de les normes de seguretat i higiene en matèria esportiva que 
comporti un risc greu per a les persones o per als seus béns.

j. La realització dolosa de danys a les infraestructures esportives i el mobiliari o 
equipaments esportius ja sigui a l’entorn urbà com natural.

k. Introduir o vendre dins les instal·lacions on se celebrin competicions o activi-
tats esportives tabac així com tota classe de begudes alcohòliques, llevat de les con-
siderades amb baixa graduació fins 8% d’alcohol.

l. La utilització, ús, consum, la mateixa temptativa o possessió de substàncies o 
grups farmacològics prohibits així com mètodes no reglamentaris, destinats a aug-
mentar artificialment les capacitats dels esportistes o modificar els resultats de les 
competicions.

m. La resistència o negativa, sense causa justa, a sotmetre als controls de dopat-
ge legalment fixats.

n. L’incompliment reiterat de les obligacions imposades per reglament en matèria 
de localització habitual i disponibilitat dels esportistes per a la realització de con-
trols fora de competició, així com 

o. Les conductes de promoció, incitació, contribució, administració, dispensa 
o subministrament de substàncies o mètodes prohibits que alterin artificialment el 
rendiment esportiu o les que impedeixin o dificultin la correcta realització dels con-
trols.

p. La introducció a instal·lacions o espais on se celebrin competicions esportives, 
tota classe de substàncies psicotròpiques, estupefaents o drogues tòxiques.

q. Les modificacions i alteracions fraudulentes de resultats en proves o competi-
cions, incloses les conductes prèvies a la celebració de les mateixes que es dirigeixin 
o tendeixin a influir en el resultat mitjançant un acord, intimidació, preu o qualsevol 
altre mitjà fraudulent.

r. Destinar les subvencions, els crèdits, avals i demés ajudes públiques concedi-
des a altres finalitats no justificades per tal d’obtenir tals quantitats.

s. Ometre les obligacions per organitzar competicions, activitats organitzades o 
esdeveniments esportius regulats en aquesta llei, suposant així un greu perjudici a la 
seguretat dels participants així com un perjudici evident pel medi ambient.

t. La desobediència reiterada de les ordres o les disposicions de les autoritats go-
vernatives respecte a les condicions de la celebració de les competicions, activitats 
i competicions esportives, sobre qüestions que n’afectin el desenvolupament segur, 
normal i adequat.

u. Exercir la professió esportiva, així com contractar a professionals de l’esport 
sense donar compliment a les exigències de titulació i inscripció que estableix la le-
gislació vigent.

v. La reincidència en la comissió de dos faltes greus.
w. L’incompliment de sancions imposades per infraccions greus o molt greus.
2. Als efectes d’aquesta llei es consideren infraccions greus: 
a. Les considerades prèviament quan no suposin un risc o un perjudici conside-

rat greu per a la seguretat, salut i integritat, tant física com moral, de les persones o 
el medi ambient.

b. L’encobriment de l’ànim lucratiu per mitjà d’entitats esportives sense ànim de 
lucre.

c. La negativa o la resistència reincident a facilitar l’actuació inspectora.
d. La participació en activitats esportives sense el previ compliment de les dispo-

sicions legalment establertes en aquesta llei.
e. Incomplir amb els requisits de paritat estructural en els òrgans directius de les 

diferents entitats esportives reconegudes en aquesta llei.
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f. La comissió dolosa de danys en les infraestructures esportives i en el mobiliari 
o els equipaments esportius.

g. L’incompliment de mesures cautelars imposades pels òrgans expressament 
habilitats.

h. L’ús indegut de la imatge corporativa de la Generalitat de Catalunya, la Se-
cretaria General de l’Esport o el mateix Consell català de l’Esport sense estar-ne 
autoritzats expressament.

i. La utilització de denominacions o la realització d’activitats pròpies de les fe-
deracions esportives.

j. L’incompliment de les obligacions o la deixadesa de funcions greus dels mem-
bres dels òrgans disciplinaris o electorals de les entitats esportives previstes en 
aquesta llei.

k. L’incompliment d’alguna de les obligacions o les condicions establertes per 
aquesta llei en matèria de llicències, infraestructures esportives i de titulació dels 
tècnics que no siguin considerades infraccions molt greus.

l. La manca de control en l’acreditació per part dels promotors d’activitat espor-
tiva organitzada de la Llicència esportiva general corresponent dels seus usuaris.

m. L’organització en activitats esportives no autoritzades per l’òrgan competent.
n. La passivitat en l’eradicació de conductes violentes, xenòfobes, homòfobes o 

intolerants, quan per les circumstàncies en les quals es produeixin no puguin ser 
considerades com a infraccions molt greus.

o. L’incompliment de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.
p. La reincidència en la comissió de faltes lleus.
q. Incompliment de sancions imposades per faltes lleus.
r. Qualsevol incompliment de naturalesa no disciplinària per part dels presidents 

i altres membres directius de les entitats esportives catalanes, o de promotors d’ac-
tivitats i competicions esportives, de les obligacions establertes per a ells en aquesta 
llei i que no estiguin contemplades en l’article anterior.

3. Als efectes d’aquesta llei es consideren com a infraccions lleus: 
a. L’incompliment d’alguna de les obligacions o les condicions establertes per 

aquesta Llei i la normativa de desenvolupament, si la infracció no té la consideració 
de falta molt greu o greu.

b. El descuit i l’abandonament en la conservació i la cura dels locals socials i de 
les instal·lacions esportives.

c. La negativa a facilitar la informació requerida per part de la Inspecció Esportiva.

Article 123. Sancions 
1. Les infraccions administratives en matèria esportiva poden donar lloc a: 
a) La imposició d’alguna de les sancions establertes en el present article.
b) L’obligació d’indemnitzar pels danys i els perjudicis causats.
c) L’adopció de totes les mesures que calguin per a restablir l’ordre jurídic infrin-

git i anul·lar els efectes produïts per la infracció.
d) La reposició de la situació alterada per l’infractor o infractora al seu estat ori-

ginari, així com restituir les quantitats indegudament rebudes en concepte d’ajudes 
i subvencions.

Es poden adoptar com a mesures cautelars l’expulsió o la prohibició d’accés als 
recintes esportius, al marge de les indicades expressament en aquest article.

2. Sancions per a infraccions molt greus 
Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 6.001 a 60.000 eu-

ros, podent-se imposar, a més, alguna o algunes d’entre les següents: 
a) Suspensió de l’activitat per un període d’un a quatre anys.
b) Suspensió de la llicència per un període d’un a quatre anys.
c) Revocació definitiva de l’autorització administrativa.
d) Clausura de la infraestructura esportiva per un període d’un a quatre anys.
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e) Clausura definitiva de la infraestructura esportiva.
f) Prohibició d’accés a qualsevol infraestructura esportiva per un període d’un a 

quatre anys.
g) Inhabilitació per organitzar activitats i/o competicions esportives per un pe-

ríode d’un a quatre anys.
h) Inhabilitació per a participar en activitats i/o competicions esportives per un 

període d’un a quatre anys.
i) Pèrdua del dret a rebre subvencions o ajuts públics per un període de un a qua-

tre anys.
j) Inhabilitació per ocupar càrrec directiu per un període d’un a quatre anys.
k) Inhabilitació per ocupar càrrec directiu indefinidament.
3. Sancions per a infraccions greus: 
Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 3.501 a 6.000 euros, po-

dent-se imposar, a més, alguna o algunes d’entre les següents: 
a) Suspensió de l’activitat fins a un màxim d’un any.
b) Suspensió de l’autorització administrativa per un màxim d’un any.
c) Clausura de la infraestructura esportiva fins a un màxim d’un any.
d) Prohibició d’accés a qualsevol instal·lació esportiva per un màxim d’un any.
e) Inhabilitació per organitzar activitats i/o competicions esportives per un mà-

xim d’un any.
f) Inhabilitació per a participar en activitats i/o competicions esportives per un 

període màxim d’un any.
g) Pèrdua del dret a rebre subvencions o ajuts públics per un període màxim d’un any.
h) Inhabilitació per ocupar càrrec directiu per un màxim d’un any.
i) La cancel·lació de la inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de Catalunya.
4. Sancions per a infraccions lleus: 
Les infraccions lleus seran sancionades amb advertència o multa de fins a 3.500 

euros.
Els ingressos econòmics derivats de la imposició de sancions establertes en 

aquest capítol han de ser destinats al finançament de projectes per a l’esport forma-
tiu i per a col·lectius en situació de vulnerabilitat vinculats amb l’esport i l’activitat 
física.

La imposició de sancions per les infraccions tipificades en aquest capítol no és 
incompatible, en atenció als seus diferents fonaments, amb les possibles responsabi-
litats disciplinàries de caràcter esportiu.

Capítol 2. Règim disciplinari esportiu

Article 124. Àmbit objectiu
Constituiran infraccions al règim disciplinari associatiu esportiu aquelles con-

travencions a les regles del joc o la competició i a les normes generals esportives 
o associatives tipificades en les normes estatutàries i reglamentàries de les entitats 
esportives de Catalunya.

En aquest sentit, sens perjudici del que estableixin les normes estatutàries i re-
glamentàries de les entitats, tindran la consideració d’infraccions disciplinàries en 
matèria associativa esportiva: 

a) Les infraccions que, durant el curs del joc o competició, vulnerin, impedeixin 
o pertorbin el seu normal accés, desenvolupament i organització.

b) Les infraccions a les normes generals i específiques de conductes esportives 
contràries al que disposen les dites normes.

c) Les infraccions comeses per les Juntes directives i els presidents/es de les 
entitats esportives reconegudes en aquesta llei durant l’exercici de les pròpies fun-
cions.
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Article 125. Àmbit subjectiu
Sens perjudici dels òrgans jurisdiccionals que per cada àmbit constitueixin les 

entitats esportives atès la seva capacitat d’organització pròpia, correspondrà la po-
testat disciplinària a: 

a) Jutges i àrbitres durant el desenvolupament del joc, la prova o la competició, 
amb subjecció a les regles establertes per les disposicions de cada modalitat esporti-
va o per les específiques aprovades per a la competició de què es tracti.

b) A les juntes directives de les entitats esportives pel que fa a les infraccions del 
règim associatiu dels propis socis, afiliats o usuaris.

c) A les juntes electorals de les entitats esportives pel que fa a les infraccions del 
règim electoral dels propis socis o afiliats.

d) Als comitès de competició i disciplina esportiva, i d’apel·lació de l’entitat cor-
responent pel que fa a les infraccions que estatutàriament es determinin de les per-
sones, físiques o jurídiques, que la integren. Els comitès de competició i disciplina i 
d’apel·lació seran també òrgans de segona i tercera instància corresponentment sobre 
les decisions preses per jutges i àrbitres en exercici de les seves funcions. Així ma-
teix, el Comitè d’apel·lació serà òrgan de segona instància pels recursos contra reso-
lucions de les Juntes electorals de la pròpia entitat o de les entitats afiliades. Els co-
mitès de competició i disciplina esportiva i d’apel·lació esportiva, podran ser òrgans 
col·legiats o unipersonals, però sempre els seus membres hauran d’estar en possessió 
de la llicenciatura o el grau en dret.

e) A la cambra d’arbitratge i mediació del Tribunal Català de l’esport per als re-
cursos contra les decisions pels òrgans jurisdiccionals de les entitats, un cop esgo-
tada la via interna d’acord als reglaments de procediment que aquestes determinin i 
sempre i quan així estigui expressament previst pels Estatuts de l’entitat.

La potestat disciplinària en matèria associativa esportiva atribueix als seus titu-
lars les facultats d’investigar, instruir i, si escau, sancionar, dins dels seus respectius 
àmbits de competència.

Article 126. El procediment
L’exercici de la potestat disciplinària es regularà d’acord amb el procediment or-

dinari, o bé, excepcionalment, per mitjà del procediment abreujat d’urgència.
En qualsevol cas, els reglaments que regulin la potestat disciplinària hauran de 

garantir la gratuïtat del procediment, la seguretat jurídica i el dret de defensa dels 
interessats. En el cas que concorrin interessos en conflicte per part dels òrgans ti-
tulars de la potestat disciplinària, aquests s’hauran d’abstenir a favor del Tribunal 
Català de l’Esport.

Article 127. De les actes arbitrals i el seu efecte
En qualsevol cas, les actes reglamentàries signades per jutges i jutgesses o àrbi-

tres són un mitjà de prova necessari de les infraccions a les regles esportives i gau-
deixen de presumpció de veracitat, amb excepció d’aquells esports que específica-
ment no les requereixin, i sense perjudici dels altres mitjans de prova que puguin 
aportar les persones interessades.

Les decisions acordades amb caràcter immediat pels jutges o els àrbitres durant 
el desenvolupament d’un joc o un partit referides a les infraccions de les regles del 
joc i de la conducta esportiva són immediatament executives, sens perjudici que, en 
funció de les característiques pròpies de cada modalitat esportiva, els reglaments 
puguin establir un sistema posterior de reclamacions, fonamentades en l’existència 
d’un error material manifest.

Capítol 3. El Tribunal Català de l’Esport

Article 128. El Tribunal Català de l’Esport 
El Tribunal Català de l’Esport és un òrgan col·legiat, adscrit orgànicament al 

Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física, assumeix la funció de tramitar i 
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resoldre expedients sancionadors, en única instància administrativa, a requeriment 
del president del Consell Català de l’Esport i de l’Activitat Física, en els supòsits es-
pecífics de les infraccions previstes en el present títol.

La competència del Tribunal Català de l’Esport en l’àmbit administratiu és irre-
nunciable i no podrà ser alterada per la voluntat dels interessats.

El Tribunal, amb el suport de personal, material, mitjans i pressupostari del Con-
sell Català de l’Esport i de l’Activitat Física per portar a terme les seves funcions, 
actua amb autonomia i independència totals.

Article 129. Competències del Tribunal Català de l’Esport 
Son competències del Tribunal Català de l’Esport: 
a. Incoar i resoldre els expedients sancionadors de caràcter administratiu a ins-

tància del Consell català de l’Esport en els termes establerts en aquesta llei.
b. Conèixer i resoldre els recursos interposats contra els acords adoptats en ma-

tèria sancionadora esportiva de caràcter administratiu i expressament recollides en 
aquesta llei.

c. Decidir en via administrativa i en darrera instància, les resolucions de la Co-
missió Antidopatge de Catalunya.

d. Decidir en via administrativa i en darrera instància, les resolucions de la Co-
missió Catalana contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia, l’Homofòbia i la In-
tolerància a l’esport.

e. Conèixer i resoldre qualsevol altra acció o omissió que, per la transcendència 
esportiva que poden tenir en l’activitat esportiva a instància de la Presidència del 
Consell català de l’Esport i de l’Activitat Física.

Les resolucions del Tribunal Català de l’Esport esgoten la via administrativa. 
Contra aquestes resolucions es podrà interposar recurs contenciós administratiu da-
vant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les seves resolucions s’execu-
taran, si escau, a través de l’entitat esportiva corresponent, que serà responsable del 
seu estricte i adequat compliment. De la mateixa manera que són responsables del 
compliment dels acords o mandats que el Tribunal adopti.

Article 130. Composició del Tribunal
El Tribunal Català de l’Esport es composa de vuit persones, totes ells llicenci-

ades o graduades en dret amb especialització i bagatge acreditat en dret esportiu i 
que s’escolliran per concurs públic de mèrits amb subjecció en tot allò aplicables a 
la normativa contractual de l’Administració Pública.

Entre els membres s’escollirà la Presidència i una Vicepresidència per la majoria 
de vots i que hauran de ser ratificats per la Presidència del Consell català de l’Esport 
i de l’Activitat Física. La presidència del Tribunal Català de l’Esport estarà assistida 
per una secretaria amb veu i sense vot i serà nomenat per la Secretaria General de 
l’Esport i l’Activitat Física entre persones d’acreditada experiència amb l’Adminis-
tració esportiva catalana en els àmbits competencials del Tribunal com la resta de 
membres serà llicenciada o graduada en dret.

En la seva composició es garantirà una presència equilibrada entre homes i dones.
La durada del mandat dels membres del tribunal serà de sis anys i no podran ser 

reelegits. No obstant això, la renovació, es produirà cada tres anys i cessen en el càr-
rec quan fineix el termini per al qual han estat designats, una vegada s’ha procedit 
a la designació dels nous membres.

En el cas que els membres del Tribunal deixin d’assistir a les reunions per causa 
no justificada per un període superior a tres mesos, incorrin en actuacions irregulars 
manifestes o els sigui aplicable alguna de les causes que impedeixen l’exercici de 
funcions públiques, poden ésser suspesos o cessats pel secretari/a general de l’Es-
port i l’Activitat física, mitjançant resolució motivada.

En el cas que els membres del Tribunal deixin d’assistir a les reunions per causa 
no justificada per un període superior a tres mesos, incorrin en actuacions irregulars 
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manifestes o els sigui aplicable alguna de les causes que impedeixen l’exercici de 
funcions públiques, poden ésser suspesos o cessats pel secretari/a general de l’Es-
port i l’Activitat física, mitjançant resolució motivada.

Reglamentàriament es determinaran les qüestions de composició, organització i 
funcionament del Tribunal no previstes en aquesta Llei.

Article 131. La resolució extrajudicial dels litigis de les entitats 
Per als conflictes i litigis de les entitats esportives derivats de matèries de lliure 

disposició en dret, el Tribunal Català de l’Esport garantirà els mecanismes i proce-
diments necessaris per a la seva resolució en arbitratge, mediació o conciliació mit-
jançant una cambra pròpia especialitzada.

En aquest sentit i sens perjudici del que s’estableixi reglamentàriament, el Tribu-
nal Català de l’Esport habilitarà una cambra jurisdiccional especial per a la media-
ció i l’arbitratge, la qual es dotarà d’àrbitres i mediadors especialitzats degudament 
acreditats.

L’òrgan de govern de la Cambra arbitral i de mediació estarà formada per un mà-
xim de 8 membres, entre els quals la seva presidència, formada per la representació 
de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i una representació de la 
Unió d’Esports de Catalunya, de la Unió de federacions Esportives de Catalunya, 
del Consell de l’Advocacia de Catalunya, del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
del Consell de l’Esport Universitari, de la Unió de Consells i del Col·legi de Profes-
sionals de l’Educació Física de Catalunya.

En qualsevol cas, la submissió al sistema d’arbitratge o mediació, tindrà caràcter 
voluntari i gratuït. Estar en possessió d’una llicència o títol habilitant no comportarà 
la submissió automàtica a l’arbitratge o la mediació esportiva si no és per manifes-
tació expressa.

Les resolucions adoptades en aquests procediments tindran els efectes previstos 
per la legislació aplicable en matèria d’arbitratge i mediació.

Disposicions addicionals 

Disposició addicional primera
La Generalitat de Catalunya, en el marc de les competències en matèria de po-

lítica electrònica, establirà en el període màxim de quatre anys els mitjans electrò-
nics, informàtics i telemàtics que permetin facilitar els tràmits administratius amb 
caràcter digital, garantint la protecció de dades de caràcter personal amb els termes 
establerts en la legislació vigent així com les pròpies normes de desplegament.

Així mateix, en el mateix període s’establirà l’ús de mitjans electrònics, infor-
màtics i telemàtics pel que fa a tots els tràmits vinculats amb el Registre d’Entitats 
Esportives de Catalunya.

Disposició addicional segona
El Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Doctor Melcior Colet mostra perma-

nentment elements i objectes que reflecteixen la història, passat i present de l’esport 
català. Per altra banda i com a centre dinàmic, acull exposicions monogràfiques so-
bre temes d’interès sòcio-esportiu, artístic i cultural.

En el període màxim d’un any es crearà una comissió mixta integrada per la Se-
cretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, o qui pròpiament designi als efectes 
oportuns, la persona Responsable del Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Doctor 
Melcior Colet i dos representants del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya designats expressament.

Aquesta comissió treballarà per tal de dotar al Museu i Centre d’Estudis de l’Es-
port Doctor Melcior Colet la naturalesa jurídica a nivell administratiu escaient, esta-
blir el corresponent òrgan de gestió i els propis estatuts que el regulin, en un període 
màxim de quatre anys.
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Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera
En el termini de 2 anys un cop aprovada aquesta llei les entitats esportives de 

Catalunya descrites a la mateixa hauran hagut d’adaptar les estructures pròpies de 
govern seguint els principis de paritat i igualtat efectiva previstes a la mateixa.

Disposició transitòria segona
Les competències atribuïdes en aquesta llei a favor dels Consells de les Vegueri-

es, podran desenvolupar-se a través de les diputacions provincials mentre no es 
constitueixin els mateixos Consells de les Vegueries.

Disposicions modificatives 

Disposició modificativa primera
Es modifica l’article 10.2 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats espor-

tives de Catalunya, quedant redactat de la següent manera: 
2. Els estatuts poden preveure el vot per correu, presencial o electrònic. Els es-

tatuts de cada club esportiu també poden incloure qualssevol altres disposicions i 
condicions lícites que els promotors considerin convenients, sempre que no s’oposin 
a l’ordenament jurídic ni contradiguin els principis que configuren el club.

Disposició modificativa segona
Es modifica l’article 11.3 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats espor-

tives de Catalunya, quedant redactat de la següent manera: 
3. L’assemblea general ha d’escollir la junta directiva i tots els seus càrrecs s’han de 

proveir per mitjà de sufragi lliure, directe, igual i secret, entre tots els seus membres.

Disposició modificativa tercera
Es modifica l’article 74.1 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats espor-

tives de Catalunya, quedant redactat de la següent manera: 
1. La junta és elegida per l’assemblea general i tots els seus càrrecs es proveeixen 

mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre tots els membres de l’assem-
blea, per majoria de vots.

Disposicions finals

Disposició final primera
Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia que se’n faci la publicació oficial.

Disposició final segona
Els preceptes que eventualment comportessin la realització 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’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Grana-

dos Galiano, GP PSC-Units; portaveus
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Proposició de llei per a prohibir els cetacis i els otàrids en captivitat i 
els delfinaris a Catalunya
202-00060/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP CATECP

Reg. 42666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei per prohibir els cetacis, els otàrids en captivitat i els 
delfinaris a Catalunya

Exposició de motius

Llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals
La normativa catalana sobre protecció dels animals i, específicament, l’article 2 

del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008, del 15 d’abril, reconeix que els animals són éssers vius dotats de sensibilitat 
física i psíquica, i també de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, 
atenent bàsicament les necessitats etològiques, en procuri el benestar.

L’apartat 1 de l’article 6 de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008, ja prohibeix l’ús d’animals en espectacles o altres activitats si els 
poden ocasionar sofriment o poden ésser objecte de burles o tractaments antinatu-
rals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que el contemplen.

En el Codi Civil català estableix en el seu llibre cinquè que els animals de com-
panyia «no tenen consideració de coses» i estan sota la protecció de la llei.

D’una banda, un nombre creixent de països d’arreu del món han prohibit els ce-
tacis en captivitat i els delfinaris on són usats animals salvatges, normalment dofins 
i lleons marins, en considerar que exhibir-los i fer-los fer activitats impròpies de la 
seva espècie és una crueltat i, alhora, una font de perill per a les persones. En la nos-
tra realitat més propera, i amb objectiu d’incorporar la sensibilitat majoritària de la 
societat catalana, presentem aquesta proposició de Llei per prohibir els cetacis en 
captivitat i els delfinaris a Catalunya.

Seguint una trajectòria legislativa en la direcció d’augmentar la protecció dels 
animals a Catalunya, és desig de la societat catalana prohibir els cetacis en captivi-
tat i els delfinaris a Catalunya.

Per tot el que s’ha exposat, a l’empara dels articles 148 i 149 de la Constitució, i 
dels articles 116, 141, 144 i 189 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es formula 
la següent Llei

Proposició de llei

Article únic, addició d’una lletra a l’apartat 1
S’afegeix una lletra, la o, a l’apartat 1 de l’article 5 sobre prohibicions del text 

refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, amb 
el text següent: 

o) La implantació, cria, reproducció i exhibició de mamífers marins, així com el 
seu manteniment en captivitat.

S’afegeix una lletra, la h, a l’apartat 1 de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, amb el text següent: 

h) Els espectacles amb cetacis i qualsevol mamífer marí.
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Disposició addicional 14
Els propietaris de mamífers marins i cetacis en captivitat, fins que puguin rein-

troduir-se en el seu habitat o traslladats a un refugi, tindran cura del seu manteni-
ment en perfectes condicions de benestar.

Disposició addicional 15
El departament competent en matèria de patrimoni natural i biodiversitat, adop-

tarà les mesures per tal de disposar d’un refugi marítim.

Disposició derogatòria
Resten derogades totes les disposicions que s’oposin a aquesta llei, la contradi-

guin o hi siguin incompatibles.

Disposicions finals

Primera. Construcció d’un refugi marítim
La disposició final primera entra en vigor un any després d’haver estat publicada 

aquesta Llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susana Segovia Sánchez, GP CatECP; 

portaveus

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la seguretat als barris i les 
urbanitzacions de Calafell
250-00816/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41786 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 12.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41786)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1 

Continuar desplegant operatius de prevenció, detecció i control del tràfic de dro-
gues a la zona, en coordinació amb la policia local.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2 

En el marc del Conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat 
pública i policia entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Calafell, conti-
nuar treballant en coordinació amb la policia local de Calafell, els serveis socials i 
altres serveis municipals competents, en cas de ser necessari.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3 

Elaborar i implementar mesures per a la detecció, mediació i resolució dels casos 
d’ocupació d’habitatges, d’acord amb el que preveu el Codi penal i la Llei orgànica 
sobre la protecció de la seguretat ciutadana en relació amb l’ocupació d’habitatges, 
d’acord amb la normativa i dins de l’àmbit de les nostres competències.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Pla de prevenció del 
suïcidi juvenil
250-00859/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre la definició i l’aplicació d’un pla de 
prevenció del suïcidi
250-00860/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del programa de prevenció de 
l’estigma en la salut mental
250-00861/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de l’acompanyament i el 
suport als supervivents del suïcidi
250-00862/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre la problemàtica dels exàmens per a 
obtenir el carnet de conduir
250-00863/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre el respecte a l’estat de dret com a valor 
europeu
250-00864/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.
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Proposta de resolució sobre l’obligació de respectar la direcció de la 
política exterior d’Espanya
250-00865/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar 
als centres educatius
250-00866/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar 
als centres educatius
250-00867/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre la defensa de la lliure competència
250-00868/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre l’exclusió sanitària i els drets sexuals i 
reproductius
250-00869/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva
250-00870/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució de condemna de l’ús de diners públics per a 
pagar la publicació d’articles separatistes a la premsa internacional
250-00871/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.



BOPC 388
18 de juliol de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 75 

Proposta de resolució sobre la prevenció i extinció d’incendis i les 
actuacions necessàries a la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00872/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials del Govern
250-00873/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00874/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre la revisió del finançament de les 
universitats públiques
250-00875/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre les mesures per a millorar l’Hospital 
Comarcal de Blanes
250-00876/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’instal·lacions 
esportives per a la pràctica del criquet
250-00877/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució de reprovació del director del Centre d’Estudis 
d’Opinió
250-00878/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.
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Proposta de resolució sobre l’antisemitisme
250-00879/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de 
treball als jutjats de guàrdia de Barcelona
250-00880/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució de condemna de l’atac eurofòbic a la 
Delegació de la Comissió Europea a Barcelona
250-00881/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre el nombre de places dels centres 
ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual
250-00882/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

Fascicle tercer
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre la gestió de l’atenció al joc patològic
250-00883/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de les places de 
llar residència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
250-00884/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de places de 
residència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
250-00885/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.
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Proposta de resolució sobre l’equitat en l’accessibilitat als serveis 
de la xarxa de programes especialitzats de suport assistencial a la 
discapacitat intel·lectual i la salut mental
250-00886/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre les mesures d’atenció a les persones 
amb addiccions i patologies relacionades amb el joc i l’ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació
250-00887/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre l’activitat de l’Observatori dels Drets de 
la Infància
250-00888/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.
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Proposta de resolució sobre el principi comunitari d’autonomia 
del Ministeri Fiscal com a garantia dels drets i les llibertats dels 
ciutadans
250-00889/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre les deficiències als aparells de 
climatització de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00890/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre l’escalada d’actes de coacció de les 
associacions separatistes
250-00891/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.
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Proposta de resolució de condemna dels atacs a les delegacions de 
la Comissió Europea i del Parlament Europeu a Barcelona
250-00892/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre la solució als problemes de climatització 
dels centres de salut i els hospitals
250-00893/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.

Proposta de resolució sobre la Carta catalana per als drets i les 
responsabilitats digitals
250-00894/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 19.07.2019 al 29.07.2019).
Finiment del termini: 30.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.07.2019.
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Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones en la 
indústria audiovisual catalana
250-00895/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP CATECP

Reg. 42190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, portaveu a la Comissió de Cultura del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, Concepción Abellán Carretero, portaveu a la 
Comissió de Cultura del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Eva 
Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones a 
la indústria audiovisual catalana, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Cultura, amb el text següent: 

En el preàmbul de la Llei 17/2015, del 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones 
i homes s’exposa que el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitu-
eix un valor cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat 
democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista.

A fi d’assegurar d’una manera efectiva la igualtat de dones i homes la Llei 
17/2015 considera essencial, entre d’altres aspectes: 

– La representació i la participació paritària de dones i homes en tots els àmbits 
de presa de decisions.

– L’eliminació dels estereotips de gènere per a l’aplicació efectiva de la igualtat 
de dones i homes.

– La integració de la dimensió del gènere en totes les activitats i en totes les po-
lítiques, en els mètodes i els instruments que afecten la vida quotidiana de la ciuta-
dania.

Malgrat que la Llei 17/2015 en els seus articles 24, 25 i 32 s’ocupa de la presèn-
cia de les dones en l’àmbit cultural, en l’àmbit dels mitjans de comunicació i l’àmbit 
laboral respectivament, la igualtat de dones i homes en aquests terrenys encara no 
és una realitat.

El cas concret del sector audiovisual català segueix estant afectat per una situa-
ció de desigualtat cap a les dones pel que fa a l’accés als càrrecs de responsabilitat, 
actualment només un 16% dels projectes cinematogràfics estan dirigits, escrits o 
produïts per dones, realitat que corrobora l’existència d’un escenari molt desfavo-
rable pel desenvolupament creatiu del talent femení al nostre territori. Pel que fa 
als departaments de producció audiovisual, només un 26% tenen una dona al cap-
davant, en el cas dels càrrecs de difícil accés (fotografia, so, muntatge, composició 
musical i efectes visuals) aquest percentatge és del 9%.

Des de la seva constitució el 2017, l’Associació promotora de dones cineastes i 
de mitjans audiovisuals de Catalunya (Dones Visuals), formada per 239 dones pro-
fessionals, defensa i promou la presència efectiva de les dones a la indústria audio-
visual catalana.

Davant de les xifres exposades, Dones Visuals dissenya un Pla d’acció amb l’ob-
jectiu de revertir aquesta situació de desigualtat històrica, creient fermament que la 
igualtat d’oportunitats només arribarà si actuem de forma decidida i urgent.

Per la implantació del Pla d’acció, Dones Visuals va arribar a un acord amb el 
Govern de la Generalitat de Catalunya el juliol de 2017 amb l’objectiu de dotar dels 
recursos necessaris per dur a terme les activitats proposades durant el període 2017-
2020. Aquest acord no s’ha materialitzat tal com estava previst.

Per aquests motius, presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Realitzar un estudi detallat de la situació de les dones professionals de l’audio-

visual català en tots els àmbits el sector: formació, producció i exhibició i un estudi 
detallat dels continguts audiovisuals realitzats amb el suport de fons públics, insti-
tucions i televisions públiques. Aquest estudi continuat ha de permetre fer el segui-
ment de la participació de les dones en el sector, dels continguts i el disseny de les 
mesures d’acció positives per tal de fer complir la Llei 17/2015.

2. Incorporar una persona experta en perspectiva de gènere en la valoració dels 
projectes audiovisuals candidats a tenir suport de fons públics de la Generalitat de 
Catalunya, on s’inclouen també els projectes que es presenten a les comissions de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

3. Complir l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya amb Dones Visuals 
per garantir l’aplicació del Pla d’acció.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
Rafel Bruguera Batalla, portaveu a la CC GP PSC-Units; Concepción Abellán 

Carretero, portaveu a la CC GP CatECP; Eva Granados Galiano, portaveu GP 
PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa per a l’obtenció 
d’una còpia dels atestats d’accidents de trànsit
250-00896/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para eliminar 
la tasa por obtención de copia del atestado de un accidente, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En todo accidente con lesiones, las fuerzas encargadas de la vigilancia del Trá-

fico, Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Mossos d’Esquadra,Ertzaintza, y 
Policía Local, tienen la obligación de realizar un atestado policial.

En las vías interurbanas, los encargados son la Ertzaintza en el País Vasco, los 
Mossos d’Esquadra en Cataluña y la Agrupacion de Tráfico de la Guardia Civil en 
el resto de España.

En las vías urbanas son responsables de la confección del atestado la Policía Lo-
cal o Policía Municipal que sea competente en el lugar de los hechos.

Para obtener el atestado policial realizado por los Mossos d’Esquadra se debe 
abonar un precio que según normativa es variable pero ronda los 60,75 €.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1) El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a eliminar la tasa por obtención 

de copia del atestado de un accidente al cuerpo de seguridad de Mossos d’Esquadra, 
competencia de la Generalitat de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de la taxa per 
a l’obtenció d’una còpia dels atestats policials per a les víctimes 
d’accidents de trànsit
250-00897/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la exención 
de pago para la obtención del atestado policial para aquellas víctimas accidentales 
de accidente, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
En todo accidente con lesiones, las fuerzas encargadas de la vigilancia del Trá-

fico Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, o 
Policía Local tienen la obligación de realizar un atestado.

En las vías interurbanas, los encargados son Mossos d’Esquadra en Cataluña, la 
Ertzaintza en el País Vasco, y la Agrupacion de Tráfico de la Guardia Civil, en el 
resto del Estado Español.

En las vías urbanas son responsables de la confección del atestado la Policía Lo-
cal o Policía Municipal que sea competente en el lugar de los hechos.

El abanico de tasas es amplio y según dónde haya ocurrido el accidente debe-
mos abonar unas tasas diferentes que vienen marcadas en las ordenanzas y pueden 
variar anualmente.

– Guardia Urbana de Barcelona: La tasa fijada es de 88,71€
– Policia Municipal de Terrassa: La tasa fijada es de 78,38 €.
– Policia Municipal de Sabadell: La tasa fijada puede oscilar entre los 38,65€ de 

un informe simple hasta los 120,70€ de un informe completo con croquis; además, 
cada fotografía que queramos tendrá un coste adicional de 5,50€. Si solo queremos 
obtener los datos de los vehículos implicados deberemos abonar 0,90€.

– Guardia Urbana de Badalona: La tasa fijada es de 44,30€.
Dichas tasas deben ser abonadas por cualquiera de las partes implicadas sea o no 

la víctima del accidente, tales como atropellados, coches debidamente estacionados, 
víctimas de violencia callejera, etc.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a la exención del pago de tasa 

para aquellas víctimas accidentales de accidente que deben soliticar copia del del 
atestado al cuerpo de seguridad de Mossos d’Esquadra, competencia de la Genera-
litat de Catalunya.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a estudiar conjuntamente con el 
resto de las diferentes administraciones locales de las que dependen los cuerpos de 
polícia local, la exención del pago de la tasa en los supuestos de aquellas víctimas 
accidentales de accidente para la obtención del atestado policiales del accidente.

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la gestió dels danys causats per 
l’incendi de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00898/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la gestión de 
los daños ocasionados por el incendio de la Ribera d’Ebre, el Segrià y las Garrigues, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En más de 6.000 hectáreas calcinadas se cuantifica, superficialmente, el incen-

dio de Ribera d’Ebre, el Segrià y las Garrigues, acaecido a finales de junio de 2019.
Los servicios de emergencias disponen de recursos humanos y materiales que, 

frente a estas catástrofes de incendios de sexta generación, que posiblemente en un 
escenario de cambio climático acaben convirtiéndose en crónicas, suelen ser insufi-
cientes y necesitan de la ayuda y la solidaridad del resto de los españoles.

Pasado el peligro, queda un paisaje desolador para los humanos y el medio am-
biente. Corresponde, lo primero, hacer un reconocimiento a los profesionales y vo-
luntarios que han evitado daños aún mayores y comenzar a trabajar de inmediato 
en la reconstrucción de los bienes deteriorados y en la prevención que minimice 
futuras catástrofes.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Reconocer y agradecer a los voluntarios y a los servidores públicos de la Ad-

ministración de la Generalitat, de las administraciones locales y la Unidad Militar 
de Emergencias de las Fuerzas Armadas que han ayudado a extinguir el incendio 
que ha afectado a las comarcas de Ribera d’Ebre, el Segrià y las Garrigues.

2) Realizar urgentemente un inventario y evaluación de los daños ocasionados.
3) Establecer una oficina temporal y única que coordine las actuaciones de to-

das las administraciones públicas implicadas en la gestión de las consecuencias del 
incendio (Gobierno de España, Generalitat, Diputaciones, Consejos Comarcales y 
Ayuntamientos), y sectores de la sociedad civil.

4) Establecer una ventanilla única de atención al ciudadano destinada a los afec-
tados por el incendio, con el objetivo de asesorar y tramitar las ayudas establecidas.

Palacio del Parlamento, 3 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre els vessaments il·legals al Segre
250-00899/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 



BOPC 388
18 de juliol de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 86

Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los vertidos 
ilegales al río Segre, para que sea sustanciada ante la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Durante el año 2009, el Ayuntamiento de Lleida adjudicó a la empresa Aigües 

de Lleida una obra para conectar el colector del barrio de Llívia con el general de la 
ciudad, mediante una tubería de más de un kilómetro hasta Pardinyes o el Secà. El 
coste de dicha actuación se estimó en 700.000 euros, pero nunca se llegó a ejecutar 
y la Paeria encargó un proyecto para instalar una pequeña depuradora en el barrio, 
que se cuantificó en unos 400.000 euros. Aigües de Lleida presentó el proyecto a la 
Agència Catalana de l’Aigua (ACA), pero esta denegó darle su visto bueno y notifi-
có que la única operación posible pasa por conectar el co-lector de Llívia con la red 
de alcantarillado general que lleva las aguas residuales a la depuradora de la ciudad, 
ubicada en Sot de Fontanet desde el año 1994.

Diez años después, el barrio de Llívia (más de 1.000 habitantes) continúa ver-
tiendo directamente, sin depuración alguna, sus residuos a una acequia que desem-
boca en el río Segre, empeorando su calidad ambiental. Ahondando en la prolife-
ración excesiva de plantas macrófitas, lo que deriva en el incremento exponencial 
de la mosca negra, que está siendo combatida mediante fumigaciones y la limpieza 
mecánica del área caudal y ribereña del río Segre.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1) Analizar y asegurar el cumplimiento de los caudales mínimos establecidos 

por el Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en julio de 
2014, para garantizar la calidad del agua y la sostenibilidad ecológica del río Segre.

2) Instar a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a llevar a cabo, a la mayor 
brevedad, las medidas necesarias para impedir que los vertidos ilegales continúen 
llegando al río Segre, como coordinarse con la Paeria para la ejecución de las obras 
previstas o a través de las herramientas que considere necesarias.

Palacio del Parlamento, 3 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la dimensió de les empreses
250-00900/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la dimensió de 
les empreses, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Conei-
xement, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’últim informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), 

sobre el model productiu i la productivitat a Catalunya, posa de manifest que la pro-
ductivitat del treball de la gran empresa es manté al llarg dels anys 2001-2013 entre 
un 15% i un 26% per sobre del conjunt de la mostra del teixit productiu català; la 
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de la mitjana-empresa entre un 1% i un 5% per sobre; la de la petita empresa entre 
un 13% i un 17% per sota; i la productivitat del treball de la microempresa entre un 
24% i un 30% per sota. Per tant, el nivell de productivitat en termes de treball aug-
menta amb la dimensió de l’empresa.

Així mateix, en el teixit productiu català el nivell de productivitat conjunta dels 
factors productius (PTF) augmenta amb la dimensió de l’empresa.

També reflecteix l’informe, la major resiliència de les grans empreses davant 
l’impacte de les crisis.

Per tot això, és necessari facilitar el creixement de les empreses amb l’objectiu 
que aquestes tinguin més «muscle» financer i competitiu i més capital disponible 
per a la inversió.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Realitzar i presentar, per part del Govern i en un termini màxim de tres me-

sos, un estudi sobre aspectes legals que poden condicionar la dimensió de les PI-
MES i dificultar el seu creixement.

2) Demanar el Govern d’Espanya canvis fiscals que afavoreixin la reinversió dels 
beneficis en activitats productives, de manera especial quan la reinversió sigui en 
Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i).

3) Demanar el Govern d’Espanya la modificació del marc normatiu i fiscal que 
afavoreixi l’estalvi que es destini a inversió.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la 
Publicitat Institucional
250-00901/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la Comissió Asses-
sora de Publicitat Institucional, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional, estableix que la 

comunicació és un tret fonamental de l’activitat de les institucions públiques per-
què, d’una banda, és necessària per a que les administracions duguin a terme d’una 
manera adient les funcions que tenen encomanades i, de l’altra, perquè contribueix 
poderosament a construir una imatge d’eficàcia, credibilitat i coherència d’aquestes 
institucions. La publicitat institucional és un element més de la comunicació públi-
ca que serveix per a intercanviar i compartir informació d’utilitat per als ciutadans.

I, més concretament, el seu article 4 cita els següents principis com a guia per al 
seu desenvolupament: 

a) La utilització no partidista de la publicitat institucional: cap comunicació pu-
blicitària institucional no ha d’ésser partidista, ni tenir punts de similitud amb la pu-
blicitat que dugui a terme cap partit polític per a la seva pròpia imatge o la captació 
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d’afiliats. Sempre cal desmarcar clarament la publicitat institucional de la propagan-
da política. En aquest sentit, s’ha d’evitar la confusió i la coincidència de les campa-
nyes institucionals amb les campanyes electorals, amb l’excepció de les campanyes 
institucionals referides al mateix procés electoral.

b) La publicitat institucional ha d’ésser clarament identificable: la publicitat ins-
titucional no ha de confondre els ciutadans i les ciutadanes. Ha de tenir elements 
d’identificació suficientment clars per a no induir a cap confusió.

c) El respecte a la legalitat i a l’ordenament constitucional: la publicitat institu-
cional ha de respectar la legalitat vigent i, d’una manera especial, els valors, els drets 
i els principis que inspiren l’ordenament constitucional.

d) La veracitat: els anuncis institucionals han d’ésser clars i complets. La publi-
citat institucional no ha de portar a conclusions errònies, ni per ambigüitat, per in-
exactitud de dades o per omissió ni per altres circumstàncies.

f) La no-incitació a la violència o a les actituds incíviques ni l’explotació de la 
por: la publicitat institucional no ha d’incitar, directament o indirectament, a la vio-
lència ni a comportaments antisocials, ni ha de suggerir avantatges en les actituds 
de violència. Tampoc no pot oferir arguments que s’aprofitin de la por, el temor o 
les supersticions de les persones destinatàries, ni promoure pràctiques perilloses.

En la seva Memòria de 2017, la Comissió Assessora sobre la Publicitat Instituci-
onal (CAPI) no va incloure la necessària valoració i aprovació, si és el cas, per part 
d’aquesta entitat de la campanya de publicitat institucional sobre el referèndum il·le-
gal de l’1-O, encarregada i realitzada per la Generalitat i emesa a alguns mitjans de 
comunicació públics i privats (subvencionats), durant el mes de setembre de 2017. 
Aquesta campanya, tot i que il·legal, pretenia tenir un caràcter oficial, com es pot 
comprovar per la utilització dels símbols propis de la Generalitat i la reclamació de 
l’import de les factures al Govern per part de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA).

La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional ha omès aquesta cam-
panya a la Memòria de 2017, quan és una campanya que, clarament, contradeia 
l’ordenament jurídic, incomplia les sentències del Tribunal Constitucional, utilitza-
va recursos públics de forma irregular i atemptava contra els drets dels ciutadans, 
mostrant un comportament partidista i sense respectar les seves pròpies normes de 
funcionament.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Dissenyar i realitzar la publicitat institucional i els seus missatges sempre amb 

una voluntat cohesionadora i integradora del conjunt de la societat, seguint allò esta-
blert a l’article 3.5 de la Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional.

2) Instar la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional a donar explica-
cions, en seu parlamentària, de les raons per les quals aquesta campanya no ha estat 
inclosa en la Memòria 2017, incomplint les seves pròpies normes de funcionament.

3) Demanar a la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional l’ampliació 
de la seva Memòria 2017 per a incloure la necessària valoració i conclusions de la 
campanya de publicitat institucional sobre el referèndum de l’1-O, que inclogui un 
informe detallat sobre el cost total de la dita campanya, per a recuperar el perjudici 
en els recursos públics i limitar la responsabilitat patrimonial en què s’ha incorregut.

4) Prendre les mesures necessàries, incloent la reforma de la composició o, fins 
i tot, la seva dissolució i creació sobre noves bases, per a garantir que aquest òrgan 
complirà les funcions d’assessorament i consulta independents que té encomanades.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de les ofertes públiques de treball 
publicades al Boletín Oficial del Estado
250-00902/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 42557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre la publicació en el DOGC d’ofertes públiques del personal al servei de 
l’Administració de Justícia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 8 d’abril de 2019, es va publicar en el BOE la convocatòria d’oposicions 

pel torn de promoció interna dels cossos de Gestió i Tramitació Processal i Admi-
nistrativa en les que s’incloïa un gran numero de places per a Catalunya. En aquesta 
convocatòria s’establia un termini de 20 dies hàbils per a la presentació d’instàncies, 
acabant el termini el dia 9 de maig de 2019. El passat 24 d’abril de 2019 es va publi-
car una referencia a aquesta convocatòria en el DOGC, de manera que els ciutadans 
i ciutadanes de Catalunya que consulten aquest diari oficial de forma habitual, varen 
ser informats a temps, encara que amb més de dues setmanes de retard.

El dia 10 de juny de 2019, el BOE publicava un procés selectiu per el Cos Naci-
onal de Metges Forenses a Catalunya, en el qual s’establien 20 dies hàbils per a pre-
sentar sol·licituds. Aquesta convocatòria es va publicar en el DOGC el dia 5 de juliol 
de 2019, 18 dies hàbils després, deixant així només 2 dies hàbils per a presentar-se 
a aquesta oferta de treball a Catalunya, a aquelles persones que accedeixen a les 
publicacions oficials catalanes per a informar-se d’ofertes d’oposicions a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Publicar de forma simultània al DOGC, les proves selectives publicades al 

Butlletí Oficial de l’Estat tal i com estableix l’article 483 de la LOPJ, per tal que els 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya disposin del temps suficient per a presentar-se 
a ofertes públiques de treball a Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada 

GP CatECP
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Proposta de resolució sobre l’ús indegut de diner públic destinat 
a l’activitat dels grups parlamentaris per a sufragar despeses del 
referèndum il·legal de l’1 d’octubre
250-00903/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Matías 

Alonso Ruiz, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Jean Castel Sucarrat, 
diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Carlos Sánchez Martín, diputado 
del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre el indebido uso de dinero público destinado a la actividad de los grupos par-
lamentarios para sufragar gastos del referéndum ilegal del 1-O, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre la financiación de los partidos po-

líticos, en su artículo 2 establece que los Grupos Parlamentarios de las Cámaras de 
las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autóno-
mas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y de los grupos de 
representantes en los órganos de las Administraciones Locales pueden recibir de las 
arcas públicas diferentes subvenciones que tienen como objeto sufragar el ejercicio 
de las actividades parlamentarias.

A consecuencia de la inconstitucional inclusión en la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat correspondientes al año 2017 de un artículo que mandataba al Govern 
de la Generalitat a habilitar el presupuesto necesario para la organización y cele-
bración de un referéndum inconstitucional de secesión, el Tribunal Constitucional, 
en su sentencia 90/2017 de 5 julio de 2017, reiteró a diversas autoridades de la Ge-
neralitat su deber de impedir o paralizar cualquier actuación contraria a lo resuelto 
por dicho Tribunal.

En concreto, se les recordó que «se abstuvieran de iniciar, tramitar, informar o 
dictar acuerdo alguno de disposición de las partidas presupuestarias impugnadas, o 
de cualesquiera otras, incluido el fondo de contingencia, adoptadas de conformidad 
con la disposición adicional cuadragésima, con el fin de financiar cualquier gas-
to derivado de la preparación, gestión y celebración del proceso referendario o del 
referéndum a que se refiere la disposición adicional impugnada; especialmente de 
licitar, ejecutar o fiscalizar contratos administrativos licitados por la Generalidad 
instrumentales para la preparación del referéndum; o de iniciar, tramitar, informar 
o dictar acuerdo alguno de ampliación, modificación o transferencia de las partidas 
presupuestarias impugnadas o de cualesquiera otras partidas presupuestarias o del 
fondo de contingencia, así como, en general, cualquier otra medida presupuestaria 
acordada con el aludido fin» [de convocar y organizar un referèndum inconstitucio-
nal de secesión].

En los últimos meses hemos tenido conocimiento de que las subvenciones reci-
bidas para sufragar los gastos corrientes de la actividad parlamentaria se habrían 
utilizado para fines completamente distintos a los que la ley permite.

Una comitiva judicial se personó el pasado 6 de marzo de 2019 en el Parlament 
de Catalunya para requerir la documentación relacionada con los gastos que había 
realizado el grupo parlamentario de Junts pel Sí (JxSí), ya que se tienen indicios que 
a través de las subvenciones que recibió ese Grupo Parlamentario se pagó el acto 
que se celebró en el Teatre Nacional de Cataluña (TNC) el día 4 de julio de 2017 y 
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en la que el anterior Govern de la Generalitat presentó la Ley 19/2017 del referén-
dum de autodeterminación de Cataluña.

Además, diferentes testigos vinculados a la empresa Artyplan que han declarado 
ante la Sala II del Tribunal Supremo durante el mes de marzo de 2019 en la causa 
especial 20907/2017 han manifestado desconocer el departamento de la Generali-
tat que les encargó la impresión de dípticos, folletos y material publicitario de pro-
moción del referéndum ilegal del 1-O y reconocieron que en ocasiones anteriores 
habrían recibidos encargos similares que habrían facturado a diferentes partidos 
políticos.

No podemos obviar que la legislación actual es muy clara y especifica que las 
asignaciones que reciben los grupos parlamentarios para que puedan ejercer con 
eficacia y eficiencia sus funciones y en ningún caso dichas subvenciones se pueden 
destinar a sufragar actividades ilícitas. Además, el presupuesto del Parlamento de 
Cataluña forma parte del Presupuesto de la Generalitat y es al posible uso desviado 
para un fin ilegal al que se referían las advertencias y requerimientos del Tribunal 
Constitucional.

Por ello, ante la gravedad de los indicios de que las asignaciones públicas que 
reciben los grupos se han utilizado con fines ilegales y diferentes a los que estable-
ce la legislación, se constata la necesidad de realizar una fiscalización por parte de 
la Sindicatura de Comptes que tenga como finalidad determinar el destino de las 
subvenciones públicas que han recibido los grupos parlamentarios autonómicos y 
municipales para la celebración de un referéndum ilegal.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta a la Sindicatura de Comptes a llevar a cabo una 

fiscalización específica en el plazo máximo de 6 meses desde la aprobación de esta 
propuesta de resolución relativa al posible uso de las subvenciones públicas que ha-
yan recibido los grupos parlamentarios autonómicos y que hayan podido destinar-
se a pagar o subvenir los gastos para la preparación y organización del referéndum 
ilegal del 1-O.

Palacio del Parlamento, 10 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, 

Carlos Sánchez Martín, diputados, GP Cs

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Acord del Govern 90/2019, del 25 de juny, pel qual s’aprova el Pla 
estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2019-
2022 i se n’acorda la tramesa al Parlament de Catalunya
259-00003/12

TRAMITACIÓ

A tramitar per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia (article 170 del Reglament del Parlament).
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12

RENÚNCIA A LA SECRETARIA

Reg. 42676 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica que la diputa-
da Núria Picas Albets ha estat proposada secretària de la Comissió del Síndic de 
Greuges i conseqüentment la diputada Gemma Espigares i Tribó renuncia al càrrec 
referit.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 174/XII, sobre la manca de 
pediatres en el sistema sanitari públic
290-00154/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 42639 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 174/XII, sobre la 
manca de pediatres en el sistema sanitari públic (tram. 290-00154/12), us informo 
del següent:

L’estat actual de la pediatria a Catalunya garanteix l’assistència a tots els infants 
en edats compreses entre els zero i els catorze anys. Disposem d’un model assisten-
cial de gran qualitat i prova d’això n’és que totes les àrees bàsiques de salut (ABS) de 
Catalunya disposen de professionals per atendre la població pediàtrica de referència. 
Amb una xarxa de mil trenta-cinc metges en atenció pediàtrica, només en nou dels 
tres-cents seixanta-nou equips d’atenció primària de Catalunya, l’atenció pediàtrica 
la dispensen metges de família amb formació específica en pediatria.

L’objectiu del Govern per aquesta legislatura és que l’atenció primària en infàn-
cia estigui liderada per pediatres. Hem d’adequar però el model als nous reptes, amb 
la implicació dels professionals i posant al centre de les necessitats els infants i les 
seves famílies. Des del Departament de Salut vetllem per assolir aquesta fita i donar 
resposta a les necessitats actuals de la pediatria, pel que l’oferta de formació espe-
cialitzada que hem presentat incrementa en deu les places convocades per a l’espe-
cialitat de pediatria, respecte les de l’any anterior, amb una incorporació efectiva de 
setanta-quatre pediatres, xifra que supera per primer cop l’oferta de places anterior 
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a la crisi i garanteix l’equitat, atenent amb aquesta oferta les necessitats territorial-
ment manifestes.

En aquest sentit, volem manifestar que de manera reiterada hem traslladat al 
Ministeri de Sanitat i Consum la necessitat de revisar els Programes oficials d’espe-
cialitats sanitàries que, supeditats a la Llei 44/2003 d’ordenació de les professions 
sanitàries que fixa el procediment per aprovar els programes formatius de les espe-
cialitats sanitàries, limita l’oferta de places i el temps d’estada dels professionals a 
l’atenció primària.

La situació detectada a través de l’enquesta específica de recursos humans de-
dicats a pediatria realitzada des del Servei Català de la Salut l’any 2018, recull tot 
un seguit d’informació d’alt valor què, degudament tractada ens ha de permetre pre-
veure i planificar els serveis sanitaris d’atenció primària relacionats amb la pediatria 
tenint en compte l’oferta real de recursos humans.

Amb aquest propòsit, i per tal de procurar l’adequada planificació en la cobertura 
de les necessitats actuals i futures, dels perfils i els rols dels professionals als nous 
models assistencials, des del Departament de Salut hem endegat el Fòrum de Diàleg 
Professional. En el marc del Fòrum, constituït el passat mes de setembre de 2018, 
s’han creat quinze grups de treball per abordar els reptes en relació a les polítiques 
de planificació i d’ordenació de les professions sanitàries, que ja vam presentar a la 
Comissió de Salut el passat 14 de març. En aquests grups de treball, on hi partici-
pa la Societat Catalana de Pediatria, s’estan abordant aspectes recollits en el primer 
punt de la Resolució 174/XII, concretament els rols professionals dels especialistes 
en pediatria en l’àmbit de l’atenció primària, les dotacions necessàries d’aquests es-
pecialistes d’acord amb la cartera de serveis i els rols professionals i l’adequació de 
l’oferta formativa i de la capacitat docent acreditada per fer front a les necessitats 
de salut.

L’objectiu dels grups és elaborar un document de conclusions que estigui dispo-
nible pel darrer trimestre de l’any en curs i que contingui una part inicial descrip-
tiva, realitzada pel Fòrum de Diàleg Professional en la seva primera etapa, amb 
les dades sobre l’estat actual de la demografia de les professions sanitàries. A més, 
des de la Direcció General de Professionals de la Salut del Departament de Salut, 
per donar compliment al que demana la Resolució 174/XII, s’elaborarà un capítol 
monogràfic sobre l’especialitat de pediatria on es recullin dades de l’estat actual de 
la demografia professional d’aquesta especialitat, d’acord amb les conclusions que 
presentin els grups de treball del Fòrum de Diàleg Professional sobre les mesures a 
prendre per tal de donar resposta a les necessitats de salut. Donat que aquest és un 
contingut que s’està duent a terme en el marc d’un procés participatiu exhaustiu, am-
pli i rigorós, és necessari disposar de l’informe final que presentin per tal de poder 
abordar les conclusions.

Barcelona, 3 de juliol de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Control del compliment de la Resolució 218/XII, relativa a l’Informe 
de fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori de Referència de 
Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016
290-00197/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 42294 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 218/XII, relativa a 
l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori de Referència de Catalunya, 
corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 290-00197/12), us informo del següent:

La decisió de rescindir el contracte amb T-Systems va estar àmpliament discu-
tida i argumentada, en l’àmbit del Consell d’Administració en les seves sessions de 
data 23.3, 21.6,14.9 i 14.12.2016.

La internalització del servei de Sistemes d’Informació es va produir en el mo-
ment que el Servei Català de la Salut va veure que el cost que representava, era as-
sumible, a causa de l’increment de clients que en aquest moment es tenia. És evident 
que amb pocs clients un departament propi té un cost estructural que fa que sigui 
poc rentable. L’evidència quantificable de l’increment d’usuaris es veu reflectit en 
l’augment de més del 20% del nombre de llicències Caché, passant de 501 a 658 
des de l’any 2016. A més, aquest tipus de tecnologia Caché, es considera que per la 
seva especificitat ha d’estar internalitzada. A tal efecte, adjuntem un escrit de l’Hos-
pital del Mar, que prenem com a referència, en el que es remarca la rellevància de 
tenir-ho internalitzat.

D’altra banda, l’evolució de la tecnologia Caché ha experimentat un creixement 
acumulat en vendes de noves llicències a Espanya i Portugal d’un 58% i un creixe-
ment acumulat en subscripcions de noves llicències d’un 88%, tal com ens ha infor-
mat l’empresa InterSystems. L’evolució d’aquesta tecnologia es pot veure reflectida 
també en el capital humà disponible. El mercat laboral s’ha anat adaptant a l’evolu-
ció de les TIC, experimentant un increment d’especialistes programadors d’aquesta 
tecnologia. Si aproximadament fa deu anys, els recursos personals especialitzats en 
aquesta tecnologia eren mínims, en els darrers tres anys, aproximadament, s’han in-
crementat els especialistes en Caché, essent molt més fàcil reclutar treballadors/es.

D’aquesta manera, controlant el desenvolupament i suport del nostre aplicatiu 
Eyra mitjançant un servei intern de Sistemes d’Informació es tenen més garanties en 
el moment de cercar nous mercats, ja que controlem d’una forma més directa les in-
certeses. En aquest sentit, l’LRC ha presentat una proposta a l’ICS per tal que aques-
ta utilitzi l’Eyra com a Sistema Informàtic de Laboratori a tots els seus Hospitals.

És clar que el fet de disposar d’un equip propi de Sistemes d’Informació, ens 
permet tenir un departament molt més especialitzat en el nostre àmbit. Són profes-
sionals amb una àmplia experiència en el sector salut i concretament en l’àmbit de 
les anàlisis clíniques. Això ens aporta molta més agilitat a l’hora d’abordar possi-
bles incidències de l’àrea i ens permet projectar al client una major proximitat i un 
contacte directe. És precisament per aquesta expertesa en l’àmbit de laboratoris, que 
l’equip actual és molt més proactiu, que quan estava subcontractat, a l’hora de pro-
posar solucions que resolguin les incidències diàries, definir prioritats o conèixer les 
necessitats de l’àrea tècnica del laboratori. El que permet a la vegada, en termes de 
desenvolupament de l’eina Eyra, adaptar minuciosament les actualitzacions i worka-
rounds del nostre software.

A més, els estudis econòmics que es van efectuar evidenciaven un estalvi molt 
important, en ares de millorar l’interès públic que representa la internalització.
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Pel que fa al cost d’internalització del desenvolupament i el manteniment del 
sistema informàtic, s’ha encarregat a l’empresa Auren Auditores, SP, SLP, actuals 
auditors comptables de l’LRC, adjudicataris de la licitació d’auditoria de comptes, 
l’anàlisi, comprensió i verificació dels càlculs, amb la finalitat d’obtenir una opi-
nió objectiva del que es va presentar en els diferents Consells d’Administració que 
van motivar la pressa de decisió de la rescissió de la subcontractació, i alhora, de la 
comprovació que aquelles dades es van complir. A tal efecte, adjuntem l’informe de 
procediments acordats sobre els càlculs efectuats pel Laboratori de Referència de 
Catalunya, SA, per aprovar la rescissió del contracte amb T– Systems, SAU i inter-
nalitzar els serveis de desenvolupament i manteniment del sistema informàtic.

Al quadre de la pàgina 17 de l’informe mencionat anteriorment, es justifica el 
cost d’internalització del Departament de Sistemes d’Informació i l’estalvi produït.

Amb les dades comptables de 2016, 2017 i 2018 i la documentació justificativa corresponent, s’ha verificat quin 
ha estat l’estalvi real produït en la internalització del servei de desenvolupament i manteniment del sistema 
informàtic:

Sense IVA IVA Inclòs
Import Import total Import anual

  anual per 4 anys 2016 2017 2018 Total
Facturació prevista del contracte 891.072,00 3.564.288,11 1.078.197,12 1.078.197,12 1.078.197,12 3.234.591,36

Facturació de 2015 -891.072,00    

Facturació de 2016 (Fins a la rescissió) -445.536,00    

Pendent de contracte a 30.06.2016 2.227.680,11        

Situació segons dades a 31.12.2018

Imports amb IVA inclòs

2016 2017 2018 Total

Pendent de contracte a 30.06.2016 2.227.680,11    

Despesa transició 191.690,99 231.946,10 4.235,00   a)

Total pendent 2.035.989,12    

   

Penalització 2016 254.498,64 254.498,64   a)

Penalització 2017 254.498,64 254.498,64   a)

Total penalització 508.997,28    

% sobre el pendent de contracte 25,00%    

   

Faturació T-Systems de contracte 426.233,27 515.742,26   a)

Facturació T-Systems altres serveis 3.546,05 4.290,72   a)

   

FTE personal propi 79.765,49 370.260,73 409.598,97   b)

Guàrdies LRC i Sistemes 3.029,90 19.139,92 19.820,84   c)

Serveis microinformàtica 2.119,92 7.794,82 4.210,80   d)

   

Total 1.345.891,67 401.430,47 433.630,61  

       

Estalvi / (desestalvi) -267.264,55 676.766,65 644.566,51 e)

En referència a l’estalvi produït amb la internalització del desenvolupament i el 
manteniment del sistema informàtic, val a dir també que es va demanar a Auren Au-
ditors, que verifiqués si els estalvis que s’havien previst i que van motivar, en part, la 
presa de decisió de rescindir el contracte amb t-Systems, realment hi van ser, donant 
així novament una resposta objectiva a aquest apartat.

En l’informe emès per Auren Auditors, s’evidencia que els estalvis totals, in-
cloent l’any 2018, van ser inclús una mica més del que s’havia previst. Concreta-
ment, al quadre de la pàgina 20 de l’informe mencionat anteriorment, es justifica 
l’estalvi d’internalització del Departament de Sistemes d’Informació.
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2016 2017 2018 Total

Estalvi (desestalvi) segons 
dades presentades al Consell 
d’Administració de 14.09.2016

2.660,62 434.884,28 689.007,20 1.126.552,09

Estalvi (desestalvi) segons 
dades presentades al Consell 
d’Administració de 14.12.2016

-250.102,39 635.647,60 639.882,60 1.025.427,80

Estalvi (desestalvi) segons 
dades a 31.12.2018

-267.694,55 676.766,65 644.566,51 1.053.638,61

Pel que fa a la participació majoritària de la Generalitat de Catalunya, el Parla-
ment de Catalunya en la seva Resolució 218/XII relativa a l’Informe de fiscalització 
14/2018, sobre el Laboratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici 
2016, insta al Govern a demanar al LRC l’aclariment sobre la participació majorità-
ria de la Generalitat de Catalunya, en considerar insuficient la justificació presentada 
en les al·legacions. En el mateix apartat la Comissió de la Sindicatura de Comptes 
del Parlament sol·licita la regularització de la situació administrativa de LRC i la 
seva integració en el pressupost de la Generalitat.

La informació que es va donar en l’escrit d’al·legacions sobre la composició ac-
cionarial de l’LRC i sobre la participació de la Generalitat en les entitats que en són 
accionistes era prou detallada. El resultat en el moment de fer les al·legacions era 
que un 50’5% del capital social estava en mans d’entitats integrants del món local 
(participació directa) i que si es procedia a comptabilitzar la participació indirecta 
balancejant la participació del sector públic local i del sector públic de la Generalitat 
en el capital i o composició de les entitats accionistes el saldo també era favorable al 
sector local. Els quadres que s’incloïen a l’escrit d’al·legacions eren prou detallats i 
explícits i res més es pot aclarir respecte de la informació donada en aquell moment.

És cert però que s’ha produït un canvi després de presentar l’escrit d’al·legacions: 
la Corporació de Salut del Maresme i la Selva era comptabilitzada en el sector local 
doncs era un consorci amb participació minoritària i sobrevinguda del Servei Català 
de la Salut (un 30,77%) ja que aquest ens s’havia constituït a l’empara de la legislació 
de Règim Local.

Amb posterioritat a la presentació de les al·legacions, per Acord GOV/20/2018, 
de 26 de juny, publicat al DOGC el dia 28 del mateix mes, es van aprovar els nous 
estatuts d’aquest consorci sanitari i es va modificar la participació de les entitats 
consorciades en el Consell Rector de la Corporació amb la finalitat de que el Servei 
Català de la Salut esdevingués majoritari dins de l’òrgan de govern esmentat (sis 
representants d’onze) i, consegüentment, la Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva li quedés adscrita. Això suposa que aquest soci accionista de l’LRC va deixar 
de pertànyer al sector públic local per incorporar-se al sector públic de la Genera-
litat de Catalunya.

La conseqüència d’aquest canvi en l’adscripció de la Corporació, atès que la seva 
participació en el capital social de LRC era d’un 0,5%, és que ambdós sectors –local 
i autonòmic– tenen des d’aquella data una participació directa del 50%.

Barcelona, 2 de juliol de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Control del compliment de la Resolució 249/XII, sobre el servei 
d’ambulàncies al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre
290-00225/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 42640 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 249/XII, sobre 
el servei d’ambulàncies al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre (tram. 290-
00225/12), us informo del següent:

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) realitza el seguiment de la contrac-
tació del servei de transport sanitari de manera contínua, a totes les empreses que 
tenen el servei contractat. A més de les inspeccions pròpies que realitza el SEM, al 
2017 i a instàncies del SEM, es van realitzar una sèrie d’inspeccions des del Depar-
tament de Salut per vetllar pel compliment dels contractes de les diferents empreses 
adjudicatàries. En concret, l’empresa adjudicatària dels Lots C (Camp de Tarragona) 
i D (Terres de l’Ebre) corresponents a la UTE Egara - La Fuente (actualment Egara) 
van ser degudament auditats.

Com és habitual, s’actuà en conseqüència amb els incompliments detectats, tal 
i com es fa contínuament des del SEM. Prova d’això en són els 4 incompliments 
detectats i incoats al llarg del que portem del 2019, amb una penalitat per valor de 
3.001 € cadascuna.

Barcelona, 28 de juny de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 250/XII, sobre el centre 
d’atenció i seguiment d’Ocata
290-00226/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 42641 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 250/XII, sobre el 
centre d’atenció i seguiment d’Ocata (tram. 290-00226/12), us informo del següent:

El Centre d’Atenció Primària Ocata es va obrir ja fa deu anys al Masnou, essent 
el segon centre assistencial del municipi, per atendre adequadament a tota la pobla-
ció del Masnou, Alella i Teià.

Actualment aquest CAP disposa dels serveis d’atenció primària, serveis de salut 
mental ambulatoris infanto-juvenils (CSMIJ) i adults (CSMA), d’atenció i segui-
ment a les drogodependències (CASD), serveis d’odontologia, de salut sexual i re-
productiva, i de fisioteràpia.

Des del Departament de Salut hem vetllat per millorar i ampliar els serveis 
d’atenció a la salut mental i addiccions a tot el territori català, amb l’objectiu d’apro-
par l’atenció sanitària a l’àmbit comunitari, a l’entorn en què viu la persona malalta i 
facilitar-ne el seu seguiment. Precisament, d’acord amb aquest objectiu, és on rau la 
importància de poder desplegar en un mateix centre els serveis ambulatoris de salut 
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mental (CSM) i d’atenció i seguiment (CAS), apropant-los físicament, per facilitar 
als pacients amb patologia dual la possibilitat de ser atesos pels dos serveis en un 
mateix espai, però també per millorar la tasca dels professionals, facilitant la seva 
coordinació entre serveis i millorant el contínuum assistencial al pacient, així com 
també el trànsit entre els dos serveis als usuaris que amb la majoria d’edat passen de 
l’atenció infanto-juvenil a ser atesos pel servei d’adults.

Perquè l’estructura actual de la societat, amb una població cada cop més enve-
llida, amb més problemes de salut crònics i discapacitats i amb més necessitats so-
cials, ha requerit d’un canvi en els models assistencials per donar resposta a noves 
necessitats de salut de la població i a les demandes ciutadanes, fent del sistema sani-
tari un instrument de cohesió social, cabdal per fer front a les desigualtats i respon-
dre als nous reptes de salut que se’ns plantegen, un sistema públic de salut integrat, 
centrat en la persona i obert a la seva participació, amb l’objectiu de garantir el dret 
a la salut a tota la població de Catalunya

Aquesta transformació del model, hauria estat un repte inassolible sense el su-
port i la implicació dels professionals de la salut. El seu coneixement i les seves bo-
nes pràctiques són el principal actiu del sistema públic de salut i la garantia de l’èxit 
en la transformació dels models d’atenció a les persones, sense la seva dedicació no 
seria possible. El Departament de Salut, conscient de la importància de la seva tas-
ca, sempre ha considerat els professionals de la salut una de les seves prioritats, i ha 
fet palesa la necessitat de vetllar i dignificar l’exercici de la seva professió, dotant-la 
dels mecanismes necessaris. Amb aquest propòsit i en reconeixement a la seva và-
lua, el Departament de Salut ha impulsat el Fòrum de Diàleg professional, amb la 
voluntat de debatre i tractar de forma conjunta amb tots els actors del sector, les ne-
cessitats dels professionals del sistema sanitari públic i aportar solucions operatives 
a curt i mitjà termini en polítiques de planificació, abocant els esforços i recursos 
necessaris pel que fa a l’escenari de futur d’aquests experts.

Concretament, en el cas dels professionals que treballen al Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) i d’Atenció i Seguiment (CAS) d’Ocata, al Masnou, l’exercici de la seva 
tasca professional ha fet possible la prestació del servei assistencial que els usuaris 
i pacients d’aquest centre necessiten per poder gaudir d’unes condicions de salut i 
de vida adequades. És cabdal la seva contribució, sense la seva aportació no ha-
guera estat possible endegar un nou centre assistencial al Masnou, amb la voluntat 
d’ampliar les dotacions necessàries de la cartera de serveis de primària per donar 
resposta a la seva població, d’aproximadament 23.000 habitants i assegurar l’equitat 
d’accés per a tots els usuaris de la població, que amb l’ampliació dels serveis de salut 
mental i gràcies a la labor d’aquests professionals ha donat a conèixer a la població 
la importància i la necessitat de disposar avui dia, d’acord amb l’estructura pobla-
cional i les tendències evolutives, d’aquests serveis fonamentals i altament eficaços 
per tractar adequadament els pacients.

En aquesta mateixa línia, d’acord amb les necessitats detectades en el procés 
d’ampliació del CAP d’Ocata, es va estimar oportú i necessari per tal de mantenir 
assabentada la població i amb la finalitat d’informar tots els actors, constituir una 
taula de treball composta pel Departament de Salut, l’Ajuntament i altres entitats 
municipals. Actualment, havent transcorregut més d’un any des de l’ampliació dels 
serveis del centre, un cop integrat el seu funcionament i assimilada la seva tasca 
assistencial en el dia a dia de la població, el Consorci Sanitari del Maresme, ens 
gestor responsable, ha facilitat les memòries corresponents a l’exercici 2018 del Cen-
tre d’Atenció i Seguiment (CAS) i del Centre de Salut Mental i Juvenil (CSMIJ) a 
l’Ajuntament, per tal que aquest òrgan, a través de les sessions plenàries i les eines 
de gestió municipals, pugui assabentar i seguir informant a la ciutadania de quina ha 
estat l’evolució assistencial del centre. Hem de dir que fins al moment no s’ha pro-
duït cap incident ni tampoc ha hagut cap problemàtica amb usuaris o veïns.
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En àmbit municipal, la impressió copsada amb la resta d’actors, un cop valorada 
la trajectòria d’aquest primer any i contrastat l’efecte de l’ampliació dels serveis, és 
satisfactòria i mostra plena normalitat.

Barcelona, 3 de juliol de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 251/XII, sobre la prova ràpida 
per a la detecció de les infeccions de transmissió sexual
290-00227/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 42650 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 251/XII, sobre la 
prova ràpida per a la detecció de les infeccions de transmissió sexual (tram. 290-
00227/12), us informo del següent:

El Pla d’Acció enfront del VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) 
2016-2020, aprovat per Acord de Govern, recull explícitament l’objectiu de reduir 
la incidència d’aquests problemes de salut facilitant el diagnòstic precoç a través del 
foment de la prova diagnòstica i l’ampliació de la seva oferta.

El Departament de Salut, a través del programa de Prevenció, Control i Atenció 
al VIH, les ITS i les Hepatitis Víriques (PCAVIHV), prioritza les estratègies per 
evitar noves infeccions pel VIH i disminuir el retard diagnòstic, que inclouen l’in-
crement de l’oferta de la prova dins i fora de l’àmbit sanitari, amb l’objectiu de faci-
litar-ne l’accés als grups més vulnerabilitzats que tenen dificultats per adreçar-se a 
altres punts de la xarxa sanitària, i evitar el retard en el diagnòstic, la qual cosa ha 
de permetre al pacient beneficiar-se d’un seguiment mèdic i accedir a un tractament 
eficaç que millori la qualitat de vida, així com adoptar les mesures necessàries per 
tal d’evitar la reinfecció i la transmissió del virus.

Dins de l’àmbit sanitari, el Departament de Salut facilita el cribratge del VIH i la 
sífilis amb la prova ràpida a través dels referents d’ITS a l’atenció primària, presents 
a les quatre províncies catalanes, als CAS i a la unitat d’ITS de Drassanes (Drassa-
nes Exprés).

En l’àmbit comunitari, el programa PCAVIHV facilita des de l’any 2006 l’accés 
a la prova ràpida de detecció del VIH i la sífilis a través de 12 centres comunitaris 
(ONG), situats a Barcelona (ACASC, CJAS, BCN Checkpoint, SAPS, Àmbit Pre-
venció, Stop Sida i Gais Positius), Sabadell i Terrassa (Actuavallès), Lleida (Asso-
ciació Antisida de Lleida), Girona (ACAS Girona) i Tarragona (Associació Comu-
nitària de Salut Sexual del Camp de Tarragona - Assexora’t i Creu Roja Tarragona). 
També es facilita la prova ràpida a través del servei mèdic de l’UAB, a locals de 
trobada homosexual (saunes), a programes de reducció del dany associat al consum 
de drogues d’arreu de Catalunya i a 127 oficines de farmàcia situades a les quatre 
províncies catalanes.

L’any 2018 es van realitzar 12.329 proves ràpides de sífilis i 17.437 proves ràpides 
de VIH (un 7% i un 3% més que l’any anterior respectivament).

Pel que fa al cribratge de la clamídia i el gonococ, el programa PCAVIHV im-
pulsa el seu cribratge a través dels professionals d’atenció primària (metges de fa-
mília i referents d’ITS) de tot Catalunya i també en poblacions clau dins de l’àmbit 
comunitari des de l’any 2015 a la ciutat de Barcelona a través de dues entitats (BCN 
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Checkpoint i CJAS) i de la unitat d’ITS de Drassanes (Drassanes Exprés). Durant el 
2018 més de 9.000 persones van estar cribades en aquests tres dispositius (un 50% 
més que l’any anterior).

Així doncs, la cobertura del cribratge d’ITS a través de proves ràpides està ga-
rantida a tot el territori català, tot i que les experiències satisfactòries existents fins 
al moment han de permetre valorar la seva expansió eficient en un futur proper.

Barcelona, 3 de juliol de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 366/XII, sobre el consum 
d’opioides
290-00338/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 42651 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 366/XII, sobre el 
consum d’opioides (tram. 290-00338/12), us informo del següent:

El Servei Català de la Salut (CatSalut) publicava el passat 15 de desembre de 
2017 l’Informe d’utilització de medicaments opioides a Catalunya (2012-2016), ela-
borat des de l’Àrea del Medicament, d’acord amb les directrius normatives que l’Or-
ganització Mundial de la Salut (OMS) recull en l’estudi elaborat amb el consens 
d’experts, comunitats científiques, organismes professionals i organitzacions espe-
cialitzades, on publica les pautes per identificar i tractar el dolor, d’acord amb l’ob-
jectiu del Programa d’accés a medicaments controlats per aconseguir l’equilibri en-
tre l’ús de substàncies controlades amb finalitats mèdiques legítimes i la prevenció 
del seu abús.

L’OMS reconeix el dolor com un problema important de salut pública, i una de 
les causes principals de consulta mèdica. Els medicaments opioides són una de les 
opcions per combatre el dolor, indicats principalment per al tractament del dolor 
agut de moderat a greu, especialment en casos postoperatoris i dolor oncològic, 
mentre que el seu ús per al dolor crònic no oncològic és controvertit, sobretot pel 
que fa a la seva efectivitat i seguretat a llarg termini. L’augment en el consum d’opi-
oides detectat en països desenvolupats s’ha relacionat amb un increment de casos de 
dependència, abús, intoxicacions i morts per sobredosi.

L’Informe d’utilització de medicaments opioides a Catalunya (2012-2016) analit-
za quin ha estat el consum d’opioides i la seva evolució durant aquest període, espe-
cialment pel que fa al patró d’opioides més dispensats, i quina és la despesa associa-
da a aquest tipus de medicaments. Els opioides es consideren tractaments de segona 
línia en el maneig del dolor crònic no oncològic que, atenent aquesta controvèrsia en 
el seu ús a la que ens hem referit en línies anteriors, haurien de ser prescrits només 
quan totes les mesures farmacològiques i no farmacològiques han fracassat. L’estu-
di determina que, durant els cinc anys analitzats, s’ha produït un fort increment del 
consum d’opioides, tant febles com forts, augmentant el seu ús en un 45%. Les dades 
mostren, a més, que el creixement encara no s’ha estabilitzat.

Els resultats obtinguts en aquest informe es comparen amb els de l’informe d’uti-
lització d’opioides elaborat per a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes 
Sanitaris (AEMPS), i s’observa que els resultats estant alineats pel que fa al consum 
d’opioides forts, tot i que a Catalunya existeix menor consum d’opioides febles. Pel 
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què, el consum d’opioides a Catalunya mostra un patró de creixement similar al des-
crit tant en l’àmbit estatal com d’altres comunitats autònomes.

En aquest sentit i a través dels resultats obtinguts, hem de dir també que l’Infor-
me d’utilització de medicaments opioides a Catalunya (2012-2016) del Servei Català 
de la Salut (CatSalut), i el Document de Posició del Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya (CCMC) que va fer públic el passat més d’abril de 2018, estan comple-
tament alineats pel que fa a dades obtingudes i resultants. Partint de les directrius 
estipulades per l’Organització Mundial de la Salut en el reconeixement del dolor 
com un problema important de salut i d’acord amb les pautes estipulades per aquesta 
organització per al tractament, davant l’alerta per l’increment detectat en l’ús d’opi-
oides i el referent de la crisi epidèmica dels opioides als Estats Units d’Amèrica a 
mitjans dels anys 90 com a desencadenant d’aquest problema, el Document del Con-
sell del Col·legi de Metges de

Catalunya és coincident amb l’informe realitzat pel Departament de Salut, pel 
que fa a situació actual, escenaris a considerar sobre la prescripció, perspectives de 
futur i propostes per millorar la prevenció i el control d’aquesta situació. Aquesta 
última part, enriquida amb una perspectiva més tècnica i aportant una visió deon-
tològica que incrementa quantitativa i qualitativament la confluència d’aquests dos 
estudis. Val a dir que des del Departament de Salut, valorem molt positivament la 
concurrència de fonts de recerca i d’investigació per les possibilitats d’ampliar crite-
ris d’anàlisi i d’avaluació, d’aprofundir, de contrastar criteris professionals i perquè, 
en el fons, no fem sinó més que incrementar la vàlua de la recerca resultant per con-
trarestar un objectiu comú.

D’acord amb els resultats de l’estudi realitzat, s’ha elaborat un protocol-guia pels 
professionals de la salut que permeti una major prevenció i contenció de l’ús dels 
fàrmacs opioides. Les societats científiques coincideixen en la necessitat de millorar 
el maneig del dolor des de l’atenció primària, donat que aquesta és la porta d’entrada 
de la majoria dels pacients atesos i només una part accedeix als serveis especialit-
zats del dolor. Per aquest motiu és molt important que els metges i les metgesses de 
família disposin dels recursos necessaris per al maneig correcte dels pacients amb 
dolor crònic, i també que tinguin la facilitat per accedir als serveis especialitzats 
quan sigui necessari.

Per tal d’assolir una millora efectiva que passa per optimitzar aspectes com fer 
un diagnòstic acurat i una valoració adequada dels diferents tipus de dolor, la co-
ordinació entre nivells, procediments àgils de derivació, l’abordatge terapèutic in-
dividualitzat no farmacològic i farmacològic, i la formació dels professionals i dels 
pacients, s’ha estimat necessari elaborar unes recomanacions bàsiques sobre l’abor-
datge del dolor crònic no oncològic, com a punt de partida per al seu desenvolupa-
ment a nivell de cada territori. L’objectiu d’aquestes recomanacions és disposar d’un 
document marc per a un maneig més eficaç i eficient del dolor crònic no oncològic, 
a fi de millorar els resultats clínics i la qualitat de vida dels pacients. El document 
marc conté les recomanacions adreçades a tots els professionals sanitaris implicats 
en l’avaluació i el tractament dels pacients, al personal cuidador i als pacients.

Alhora, i amb aquest propòsit, des del Departament de Salut s’impulsen campa-
nyes informatives per tal de conscienciar dels riscos derivats del consum d’opioides 
i altres fàrmacs, com l’addicció, dependència, abús, intoxicació o sobredosi. Entre 
aquestes actuacions, destacar el projecte ESSENCIAL, un projecte dissenyat per 
mantenir i millorar la qualitat amb la que es presta l’atenció sanitària, directament 
relacionada amb l’efectivitat i l’eficiència dels serveis, i aconseguir el màxim valor 
possible dels recursos emprats.

Està demostrat que al costat de pràctiques d’efectivitat contrastada, n’hi ha d’al-
tres d’un valor escàs i algunes en què l’evidència constata que no aporten valor. Evi-
tar les pràctiques clíniques que no aporten valor pot contribuir a millorar la qualitat 
assistencial, la innovació i la sostenibilitat del sistema sanitari, en la mesura que per-
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met alliberar recursos que puguin ser destinats a procediments que sí que afegeixen 
valor a la pràctica clínica.

El desenvolupament d’aquest projecte es basa en la col·laboració entre les so-
cietats científiques, els professionals sanitaris, els pacients i l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), amb l’objectiu de promoure una pràc-
tica clínica que eviti la realització de pràctiques que no aporten valor a la ciutada-
nia i que millori la qualitat de l’atenció sanitària. Amb aquest objectiu i de manera 
específica, s’informa la comunitat professional i la ciutadania sobre procediments 
que, segons l’evidència científica i el consens d’experts, no aporten beneficis per a 
la salut, i s’avalua l’impacte de les recomanacions en el sistema sanitari, tant des del 
punt de vista de procés com de resultats finals.

Barcelona, 2 de juliol de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 399/XII, sobre la participació 
de les universitats catalanes en el pla pilot europeu de campus 
transnacionals
290-00370/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 42622 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 399/XII, sobre la 
participació de les universitats catalanes en el pla pilot europeu de campus transna-
cionals (tram. 290-00370/12), us informo del següent:

En referència al punt 1.a), el Sistema Universitari Català es caracteritza per haver 
assolit un elevat grau d’internacionalització, tant pel que fa a la mobilitat de profes-
sorat i estudiantat, com a convenis amb institucions universitàries d’arreu del món. 
Des de la Secretaria d’Universitats i Recerca es treballa, conjuntament amb les uni-
versitats, per tal d’implementar iniciatives d’excel·lència d’abast internacional, prin-
cipalment europeu.

El programa de cooperació interterritorial de campus transnacional és una acció 
de la convocatòria Erasmus KA2 Universitats Europees, del qual participen les uni-
versitats directament, en virtut de la seva autonomia.

Per que fa al punt 1.b), la Secretaria d’Universitats i Recerca, mitjançant el Con-
sell Interuniversitari de Catalunya, ha fomentat la participació de les universitats 
catalanes en aliances de centres d’educació superior d’arreu del continent per ser 
escollits per la Comissió Europea dins del projecte European Universities.

Les universitats catalanes estan dotades de personalitat jurídica i desenvolupen 
les seves funcions en règim d’autonomia i de coordinació entre totes elles, i l’acti-
vitat de la universitat, així com l’autonomia, es fonamenta en el principi de llibertat 
acadèmica, que es manifesta en les llibertats de càtedra, de recerca i d’estudi.

Així doncs i dins del marc de l’autonomia universitària, el Departament d’Em-
presa i Coneixement, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca, seguirà fo-
mentant la presència del Sistema Universitari Català en totes aquelles iniciatives, 
convocatòries i plans, que siguin de qualitat i que contribueixin a enfortir la presèn-
cia de les universitats catalanes en l’àmbit internacional.

Sobre el punt 2, en la propera Comissió de Relacions Internacionals del Consell 
Interuniversitari de Catalunya (CIC), que esta previst que tingui lloc el dia 17 de ju-
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liol de 2019, aquest tema formarà part de l’ordre del dia, informant a les universitats 
del sistema universitari català de la resolució adoptada.

Les universitats catalanes s’han presentat a la convocatòria d’aliances università-
ries europees amb l’objectiu de crear aliances transnacionals de centres d’educació 
superior de tota la UE que comparteixin una estratègia a llarg termini, que promo-
guin la identitat i els valors europeus i per millorar la mobilitat dels estudiants i del 
personal acadèmic i, en general, la qualitat, la inclusivitat i la competitivitat de l’en-
senyament superior.

Finalment, quatre de les universitats catalanes han estat seleccionades: la Uni-
versitat de Barcelona (UB) participarà en l’aliança CHARM EU, conjuntament amb 
centres d’Hongria, Irlanda, França i els Països Baixos; la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) formarà part de l’aliança ECIUn amb centres de Dinamarca, Ir-
landa, Suècia, Lituània, Finlàndia, Alemanya, Portugal, Itàlia, els Països Baixos 
i Noruega; la Universitat Pompeu Fabra (UPF) participarà en el projecte EUTO-
PIA amb centres del Regne Unit, França, Bèlgica, Suècia i Eslovènia; i la Universi-
tat Politècnica de Catalunya (UPC) formarà part d’UNITE! amb centres de França, 
Finlàndia, Suècia, Itàlia, Alemanya i Portugal.

En el marc del projecte European Universities, els quatre centres catalans se-
leccionats contribuiran a potenciar la qualitat i la capacitat d’atracció de l’educació 
superior a Europa i treballaran per impulsar des del nostre país la cooperació entre 
institucions, estudiants i acadèmics de tot el continent.

Barcelona, 9 de juliol de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 56/XII, sobre les polítiques del 
coneixement
390-00056/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 42625 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 56/XII, sobre les polítiques del 
coneixement (tram. 390-00056/12), us informo del següent:

Pel que fa al punt 1.a), amb l’empadronament se’n deriva un seguit de drets i deu-
res. Entre d’altres, els drets d’assistència sanitària pública, de serveis bàsics d’atenció 
social primària, de serveis de centres oberts per a adolescents i infants o d’ajudes 
d’urgència social, per la qual cosa es pot afirmar que existeix ja l’instrument general 
que garanteix a tota la ciutadania catalana els drets socials i sanitaris amb indepen-
dència de que s’hagin de traslladar temporalment de ciutat.

No existeix una quantificació exacta dels estudiants que canvien de ciutat per 
desenvolupar la seva carrera universitària, tot i que a partir de les estadístiques co-
marcals de la universitat on cursa els seus estudis la població universitària de la co-
marca es pot inferir que un alt percentatge de la població catalana ha de canviar de 
comarca per anar a la universitat. Però d’aquesta mobilitat interna no implica en la 
majoria de casos un canvi de residència perquè el gran esforç fet, sobre tot a la dè-
cada dels anys 90, de desplegament de l’actual mapa territorial universitari de Ca-



BOPC 388
18 de juliol de 2019

4.50.02. Compliment de mocions 104

talunya amb una presència en totes les capitals de província i campus i gairebé amb 
campus en el 40% de les comarques afavoreix l’accés de la formació universitària a 
tothom, sense discriminació territorial.

Quan tal punt 1.b), la beca general del Ministeri competent en educació ja co-
breix aquesta eventualitat, tant si l’estudiant es trasllada de comunitat autònoma 
com dins de la comunitat autònoma, perquè afegir beques amb el mateix propòsit 
només serien convocatòries competitives i, per tant, substituir recursos que actual-
ment sufraga l’Estat amb la seva part dels impostos pagats a la comunitat autònoma 
a sufragar-los la Generalitat amb el dèficit fiscal que ja pateix.

A més a més, la Generalitat de Catalunya, a través de l’AGAUR, gestiona el pro-
grama específic de beques per a estudiants de les comarques de l’Alt Pirineu, la Vall 
d’Aran i el Solsonès. L’objecte d’aquest beques és concedir ajuts per a la mobilitat 
comarcal a les famílies residents a les comarques de l’Alt Pirineu, la Vall d’Aran i el 
Solsonès (APA), en què algun dels membres estigui matriculat en una universitat del 
sistema universitari de Catalunya en el curs acadèmic per al qual se sol·licita l’ajut. 
La mobilitat s’entén com a desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la 
residència familiar (L’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el 
Pallars Sobirà, el Solsonès i la Vall d’Aran).

Des de fa dècades la Generalitat està reclamant a l’Estat el traspàs de la compe-
tència d’ajuts i beques universitàries, amb diverses sentències del Tribunal Constitu-
cional (STC 188/2001, STC 25/2015 i STC 95/2016) que recolzen la posició catala-
na. Malgrat això, segueix pendent aquest traspàs.

El Govern ja ha anunciat, i sempre que s’aprovin els pressupostos 2019, una nova 
política de beques-salari adreçada als que tenint mèrits no accedeixen o continuen 
els seus estudis universitaris pel cost d’oportunitat d’haver de contribuir a la renda 
familiar. Una beca-salari que seria compatible amb la beca del Ministeri competent 
en educació mentre no es transfereixi la competència, i s’afegiria a la que diverses 
universitats, com ara la UAB, URV, UdL o UdG ja tenen en marxa.

En relació amb el punt 1.c), en el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona, les universitats d’aquesta ciutat a través del Barcelona Centre Universita-
ri (BCU) duen a terme activitats destinades a la integració cultural i ciutadana dels 
estudiants estrangers residents a Barcelona i a la seva àrea d’influència. Altres fun-
cions és la creació, confecció i divulgació de material de promoció que reflecteixi la 
dimensió universitària internacional de la ciutat.

El BCU és un servei d’acollida i acompanyament a l’alumnat, personal d’ad-
ministració i serveis, i personal docent i investigador que vénen a Barcelona. Té la 
missió d’impulsar, coordinar i dirigir totes les accions i activitats que són conside-
rades necessàries per promocionar Barcelona i la seva àrea metropolitana com un 
centre universitari internacional i compta amb el suport de la Generalitat de Catalu-
nya, l’Ajuntament de Barcelona i les universitats: UB, UAB, UPC, UPF, URL, UIC, 
UAO-CEU i la UVIC-UCC.

Des del BCU es té cura, s’informa i s’acompanya als estudiants en la recerca 
d’habitatge, i es difon tota l’activitat cultural en anglès a través de la seva agenda () 
per donar a conèixer la cultura catalana als estudiants internacionals. En el seu web 
hi ha tota la informació necessària per qualsevol persona que vulgui venir una tem-
porada a Barcelona a estudiar, ensenyar o investigar.

En referència al punt 2.a), l’acord de govern GOV/4/2019, de 8 de gener, pel qual 
es crea el Programa per a l’impuls i l’elaboració del Pacte nacional per a la Socie-
tat del Coneixement (PN@SC), DOCG de 10 de gener de 2019, contempla dins de 
l’estructura d’aquest pacte la creació de sets grups de treball, i en particular del setè 
grup sobre la interacció amb el territori i les ciutats perquè que les universitats i les 
empreses estiguin ben connectades no és una exigència del nostre temps, és una 
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prerrogativa que ve de lluny. Especialment de les facultats universitàries de ciutats 
industrials que recullen i reflecteixen la necessitat d’estudis tècnics lligats estreta-
ment a la indústria pròpia del territori. És imprescindible que la formació superior 
estigui vinculada a aquesta necessitat de compassar la formació, la investigació i la 
recerca a les necessitats de la nova economia i de les aspiracions de Catalunya.

Així, caldrà identificar agents de coneixement com agents nuclears pel desenvo-
lupament territorial i la regionalització de la política d’innovació: regions internes de 
coneixement de Catalunya i definició regional de l’estratègia RIS3.

El grup dedicat a analitzar la interacció amb el territori i les ciutats treballa per 
a la coresponsabilitat de les regions de Catalunya en el desenvolupament de les po-
lítiques d’innovació gràcies a la connexió entre educació superior, recerca i teixit 
industrial. Tenim una xarxa de ciutats mitjanes universitàries amb potencialitats en-
cara per descobrir que cal alinear en les polítiques i accions creant nodes de desen-
volupament. Perquè tot succeeix en territoris i ciutats on viuen, pensen i actuen les 
persones.

Aquest Pacte permetrà crear el marc de reflexió i de referència de les futures 
polítiques en matèria d’universitats, recerca i innovació que contribueixin també a 
que el percentatge d’activitat econòmica basada en el coneixement propi se situï en 
valors comparables als dels països més avançats.

Igualment, el Govern porta anys fent accions exitoses per a que la innovació, so-
bretot d’origen universitari o basada en el coneixement, tingui efectes contundents 
en el teixit productiu, com representen les convocatòries de les OTRI.

Pel que fa al punt 2.b), el Govern ja finança directament els grups mitjançant les 
convocatòries següents:

– Suport als grups de recerca (SGR)
L’objecte d’aquesta resolució és aprovar la convocatòria d’ajuts per donar suport 

als grups de recerca (SGR) que desenvolupin recerca a Catalunya en les diferents 
àrees científiques amb l’objectiu d’impulsar la seva activitat i l’impacte científic, 
econòmic i social, així com promoure la projecció internacional de la seva recerca.

– Indústria del coneixement
Modalitat A. Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d’incorpora-

ció al sector productiu.
L’objecte és el finançament de projectes d’innovació en les fases 1 i 2 dins l’esca-

la de maduresa tecnològica (TRL) per a la valorització de coneixement amb poten-
cial d’incorporació al sector productiu.

Modalitat B. Ajuts Producte destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització 
i transferència dels resultats d’investigació generada per equips de recerca de Cata-
lunya

L’objecte és el finançament de projectes destinats a l’obtenció de prototipus i la 
valorització i transferència dels resultats d’investigació generada per equips de recer-
ca de Catalunya. Els projectes objecte d’aquesta convocatòria han de correspondre a 
la fase de prova de concepte segons l’escala de maduresa tecnològica (TRL 3 al 7).

Convocatòria MERCAT
Ajuts en forma de garantia dels préstecs participatius que formalitzarà IFEM en 

co-inversió amb inversions privades independents per a empreses joves i innovado-
res sorgides de la recerca que porten a terme les universitat catalanes i els centres 
de recerca CERCA.

– Doctorats industrials
L’objectiu de Pla de Doctorats Industrials es contribuir a la competitivitat i inter-

nacionalització de la indústria catalana, reforçar els instruments per captar el talent 
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que genera el país i situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes 
d’R+D+I en una empresa.

– Convocatòria innovadors
Té per objecte regular la concessió d’ajuts per a finançar projectes de transferèn-

cia dels resultats de la recerca mitjançant la creació d’una spin-off i/o l’explotació de 
llicències o qualsevol altra forma de protecció de propietat intel·lectual i industrial, 
a més de la identificació d’altres tecnologies o coneixements que puguin ser explo-
tades comercialment i el seu acompanyament fins a convertir-les en idees de negoci.

– Convocatòria d’agrupacions en tecnologies emergents
Té per l’objecte d’assignar el cofinançament procedent del Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (FEDER) a agrupacions en tecnologies emergents per 
a la realització de projectes concrets de valorització i transferència de resultats del 
coneixement de frontera o de la recerca en general. La finalitat és accelerar la intro-
ducció al mercat de nous productes o processos disruptius o bé generar un benefici 
social significatiu.

Quant al punt 2.c), la coordinació de la recerca i la innovació és un element 
essencial en les polítiques del Govern. Totes les iniciatives relacionades amb la 
transformació de la indústria cap a un horitzó de transformació 4.0 estan recolzades 
amb actuacions de promoció, línies d’ajuts i assessorament que permeten transferir 
el coneixement existent al món en elements útils pel teixit empresarial i productiu.

Així, el Pacte Nacional per a la Indústria (presentat el 2017) i el Pacte Nacional 
per a la Societat del Coneixement (creat el 2019) són instruments pensats, en els seus 
respectius àmbits, per crear el marc de reflexió i de referència de les futures polí-
tiques que contribueixin també a que la indústria 4.0 i el percentatge d’activitat in-
dustrial i econòmica basada en el coneixement propi se situï en valors comparables 
als dels països més avançats.

Pel que fa als punts 2.d) i 2.e), la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direc-
ció General d’Indústria (DGI) i ACCIÓ, desplega la política de clústers a través del 
Programa Catalunya Clústers. Aquest programa compta actualment amb 30 clús-
ters que aglutinen a més 2.300 membres, incloent-hi empreses, centres tecnològics 
i universitats.

El suport als clústers mitjançant l’esmentat programa se centra en assessorament 
especialitzat en canvi estratègic, programes europeus, capacitació dels clúster ma-
nagers i connexió internacional, entre d’altres.

En paral·lel, es cofinancen els plans d’actuació i projectes impulsats pels clústers 
mitjançant el programa d’ajuts a les iniciatives de reforç de la competitivitat. Aques-
ta línia d’ajut permet cofinançar programes d’emprenedoria sectorial impulsats pels 
clústers. Per exemple, s’han activat programes en aquest sentit en clústers com el fo-
odservice, tecnologies educatives o esport.

Alhora, les empreses dels clústers participen activament en d’altres instruments 
de suport a l’R+D de la DGI-ACCIÓ, com els Nuclis d’R+D empresarial o les Co-
munitats RIS3CAT.

Respecte l’atracció d’inversions, la unitat d’atracció d’inversions d’ACCIÓ es co-
ordina amb la unitat de clústers d’ACCIÓ per tal d’incorporar els actius del clúster 
com a un element més d’atractivitat de Catalunya per a inversors estrangers. Addici-
onalment, els clústers compten amb multinacionals com a membres.

A més, des del Govern es dona suport als plans estratègics de valorització i 
transferència de coneixement de les OTRIs de les universitats, a les xarxes d’RDI i 
a les entitats agregades d’acceleració dels centres CERCA.

Quant al punt 3.a), Eurecat és un centre tecnològic promogut per la indústria i 
l’Administració. Els centres tecnològics es defineixen a nivell de registre català i es-



BOPC 388
18 de juliol de 2019

4.50.02. Compliment de mocions 107 

tatal com entitats sense ànim de lucre i de majoria privada, que han de contribuir 
a la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la generació de conei-
xement tecnològic, desenvolupant activitats d’R+D+i i la seva aplicació. En aquest 
sentit, Eurecat és una fundació privada i, per tant, la seva governança correspon al 
seu patronat, que és el màxim òrgan de govern.

La majoria privada assegura l’alineació de les estratègies i actuacions amb les 
necessitats empresarials i fomenta el compromís empresarial, l’aplicació de criteris 
d’eficiència en la utilització de recursos, de meritocràcia en la gestió dels equips i el 
dota d’agilitat.

L’aportació pública es dirigeix a l’activitat de recerca no econòmica de l’organit-
zació i, per tant, orienta una política tecnològica del centre per alinear-la amb una 
estratègia de país. Consegüentment, s’està conjugant una orientació pública amb 
gestió privada per aconseguir un impuls públic-privat orientat a millorar la innova-
ció del país.

Finalment, pel que fa als punts 3.b) i 3.c), Eurecat avança les necessitats tecnolò-
giques actuals de les empreses, invertint en línies d’anticipació tecnològica, amb un 
risc superior al que poden assumir les empreses individualment.

La participació de la Generalitat vetlla perquè l’estratègia de futur del centre esti-
gui alineada amb les necessitats de les empreses catalanes, especialment les petites i 
mitjanes, i tingui un impacte econòmic significatiu en el teixit industrial, incremen-
tant el valor a través de la tecnologia i el coneixement. Per això, es recolza amb un 
finançament en base a activitats d’R+D+i ex– novo (d’avenç tecnològic) i contempla-
des en un pla de centre de revisió anual amb un rendiment de comptes sistematitzat.

Barcelona, 9 de juliol de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Moció 97/XII, sobre les universitats 
públiques
390-00097/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019

Control del compliment de la Moció 98/XII, sobre la indústria i la 
inversió
390-00098/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019
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Control del compliment de la Moció 99/XII, sobre l’escola inclusiva
390-00099/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019

Control del compliment de la Moció 100/XII, sobre les conclusions 
del dictamen de l’ONU sobre els presos polítics catalans
390-00100/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 16.07.2019

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre els riscos digitals a què estan exposats els menors
356-00513/12

SOL·LICITUD

Presentació: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat, Anna Caula i Paretas, del GP 
ERC, Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units, Susanna Segovia Sánchez, del GP 
CatECP (reg. 42389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.07.2019.

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora del Servei Català de 
la Salut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la 
tasca que du a terme la Unitat Funcional d’Abusos a Menors
356-00519/12

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Macià i Gou, del GP JxCat, Rut Ribas i Martí, del GP ERC, 
Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units (reg. 42564).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.07.2019.
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Sol·licitud de compareixença de la gerent de Salut i Atenció Integrada 
del Servei Català de la Salut davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre la tasca que du a terme la Unitat Funcional d’Abusos a 
Menors
356-00520/12

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Macià i Gou, del GP JxCat, Rut Ribas i Martí, del GP ERC, 
Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units (reg. 42564).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.07.2019.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació del Grup d’Estudi i 
Protecció dels Ecosistemes Catalans amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del litoral
353-00189/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 12.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació d’Ecologistes en 
Acció de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
litoral
353-00190/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 12.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació d’Ecologistes en 
Acció de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
litoral
353-00191/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 12.07.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació de SOS Costa Brava 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00192/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 12.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de Salvem 
l’Empordà amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00194/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 12.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
litoral
353-00220/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 12.07.2019.

Compareixença d’Antonio Aretxabala, geòleg, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00397/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 15.07.2019, DSPC-C 307.

Compareixença de José Antonio Álvarez Álvarez, conseller delegat 
del Banco Santander, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00117/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 15.07.2019, DSPC-C 307.
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Compareixença de José Montilla i Aguilera, exministre d’Indústria, 
Comerç i Turisme, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00118/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 15.07.2019, DSPC-C 307.

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe específic del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el 
pluralisme polític en la televisió i la ràdio durant la campanya de les 
eleccions locals i al Parlament Europeu del 2019
337-00021/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 42309 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 16.07.2019

Al president del Parlament
Molt Hble. Sr. Roger Torrent i Ramió,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe específic de pluralisme a la televisió i a la 

ràdio durant la campanya de les eleccions locals i al Parlament Europeu 2019 (del 
10 al 24 de maig), i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 9 de juliol de 2019
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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