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SESSIÓ NÚM. 9.1 

la sessió s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Presi
deix el president del Parlament, acompanyat de tots els 
membres de la Mesa, la qual és assistida per la secre
tària general, la lletrada Sra. casas i Gregorio i l’oïdor 
de comptes. 

al banc del Govern seu el president de la Generalitat 
acompanyat dels consellers de la Vicepresidència, d’In
terior, relacions Institucionals i Participació, d’Econo
mia i Finances, de Política territorial i Obres Públiques, 
les conselleres de Justícia, de treball, i el conseller de 
Medi ambient i Habitatge. 

OrDrE DEl DIa DE la cONVOcatÒrIa 

1. comunicació al Ple de la composició de les meses de 
les comissions (art. 41.2 del reglament). 

2. Projecte de pressupost del Parlament per al 2007 
(tram. 230-00001/08). Mesa ampliada. Debat i votació 
del dictamen (Dictamen: bOPc 37). 

3. Projecte de llei del dret a l’habitatge a catalunya (tram. 
200-00005/08). Govern de la Generalitat. Debat de totali
tat i votació de les esmenes a la totalitat. (text presentat: 
bOPc 12). 

4. Projecte de llei de l’obra pública (tram. 200-00008/08). 
Govern de la Generalitat. Debat de totalitat. (text presen
tat: bOPc 20). 

5. Projecte de llei pel qual s’aprova el llibre tercer del 
codi civil de catalunya, relatiu a les persones jurídiques 
(tram. 200-00009/08). Govern de la Generalitat. Debat 
de totalitat. (text presentat: bOPc 20). 

6. Proposició de llei de modificació dels articles 2 i 4 de 
la llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives (tram. 202-00003/08). Grup Parlamentari 
del Partit Popular de catalunya. Debat de totalitat i vo
tació de l’esmena a la totalitat. (text presentat: bOPc 
15). 

7. Interpel·lació al Govern sobre el model de gestió de 
l’aeroport de barcelona (tram.300-00020/08).Grup Parla
mentari de convergència i unió. Substanciació. 

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques en matè
ria de joventut (tram. 300-00017/08). Sr. rafael lópez 
i rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
catalunya. Substanciació. 

9. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a afavo
rir la relació de l’administració amb els ciutadans en les 
dues llengües oficials (tram. 300-00018/08). Grup Mixt. 
Substanciació. 

10. Interpel·lació al Govern sobre el model d’immersió 
lingüística en l’àmbit de l’educació (tram. 300-00019/08). 
Grup Parlamentari de convergència i unió. Substancia
ció. 

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la seguretat en els centres penitenciaris (tram. 302
00009/08). Sra. Montserrat Nebrera González, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. Debat i 
votació. 

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el traspàs i la millora de la xarxa ferroviària de rodalia 
(tram. 302-00010/08). Grup Parlamentari de convergèn
cia i unió. Debat i votació. 

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política de prevenció i eliminació de la sinistralitat labo
ral. (tram. 302-00011/08). Grup Parlamentari de conver
gència i unió. Debat i votació. 

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la descentralització administrativa i de serveis de la 
Generalitat (tram. 302-00012/08). Grup Parlamentari de 
convergència i unió. Debat i votació. 

15. Preguntes amb resposta oral. 

El president 

Comença la sessió. 

La llista de preguntes que s’han de respondre oralment 
en el Ple és inclosa dins del dossier de la sessió d’acord 
amb l’article 143.1 del Reglament; seran substanciades 
aquesta tarda a les quatre. 

Comunicació al Ple de la composició 
de les meses de les comissions (art. 
41.2 del Reglament) 

El primer punt de l’ordre del dia és la comunicació al 
Ple de la composició de les meses de les comissions. 

Els canvis en la composició dels membres de les meses 
han estat inclosos en el dossier de la sessió que ha estat 
distribuït als il·lustres diputats i diputades. Els prego, 
doncs, que se’ns n’eximeixi de la lectura. 

Projecte de pressupost del Parlament 
per al 2007 (tram. 230-00001/08) 

El segon punt de l’ordre del dia és el debat i votació del 
Projecte de pressupost del Parlament per al 2007. Per 
acord de la Mesa Ampliada farà la presentació del Pro
jecte de pressupost corresponent a l’any 2007 el diputat 
interventor il·lustre senyor David Pérez. Té la paraula. 

El Sr. Pérez Ibáñez 

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els pri
mers mots de la intervenció de l’orador.)...de Catalunya 
per al 2007. De fet, aquesta presentació la fem conjunta
ment els tres diputats interventors: l’Esteve Orriols, de 
Convergència, i el Miquel Àngel Estradé, d’Esquerra 
Republicana. (Veus de fons.) De Convergència i Unió, 
l’Esteve Orriols. 

El pressupost del Parlament per a l’any 2007 puja 
66.612.000 euros, que significa un decrement global 
del pressupost del 4,28 respecte a l’exercici del 2006. 
Aquest decrement és conseqüència de l’estalvi pressu
postari produït pel plurianuals, per les obres, dins de 
l’exercici del 2006. De fet, a més, això ha representat 
un estalvi de l’anterior exercici de 8 milions d’euros que 
s’han incorporat també a l’exercici del 2007, per aten
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dre aquestes obres programades que no ha estat possible 
realitzar, entre d’altres el nou bar restaurant. 

Femne una repassada ràpida per capítols. Primer, capí
tol 1, que seria la remuneració de personal. Hi ha un 
increment del 6,5 per cent en aquest capítol, quant a la 
plantilla de personal; hi ha la dotació pràcticament de 
la totalitat de la plantilla aprovada d’aquest Parlament i 
hi ha una actualització del 2 per cent de les retribucions 
del personal. Quant a les assignacions per a diputats, 
també l’actualització és també del 2 per cent, per a les 
assignacions dels diputats, i també la mateixa actualit
zació per a les indemnitzacions per viatges i desplaça
ments. 

On l’increment és una miqueta més important seria en 
la partida de despeses de previsió social del personal i 
dels diputats, que inclou les quotes de cobertura social, 
l’increment de pòlisses de vida i d’accidents i els subsi
dis de jubilació i el pla de pensions de funcionaris. 

Quant al capítol 2, les despeses de béns corrents i de 
serveis, hi ha un increment del 6,8 fonamentalment per 
al manteniment i posada en marxa dels nous espais cor
responents a les noves superfícies de què disposarà el 
Parlament enguany, l’increment de l’IPC pels contractes 
de serveis i de subministraments, i les previsions pres
supostàries de despesa corrent necessàries per al funcio
nament del Canal Parlament, i també l’increment de la 
dotació de la partida de serveis informàtics. 

Quant al capítol 4, el capítol de transferències, hi ha un 
increment de l’11,75, que és la partida relativa fonamen
talment i íntegrament a les assignacions de grups parla
mentaris. Aquesta partida estava congelada des del 
2003; des del 2003 fins a avui hi ha hagut un increment 
de l’IPC aproximadament de l’11,9, i aquesta partida 
s’incrementa en un 11,75. 

El capítol 6, el capítol d’inversions; és aquí on s’ha 
produït, comentàvem al començament, aquest decre
ment important, que és referit fonamentalment als pluria
nuals. El pressupost contempla, entre d’altres, aquestes 
actuacions finançades pel pressupost del 2007: la res
tauració dels esgrafiats de les façanes laterals, la tanca 
perimetral de l’edifici, la reforma de l’espai de repro
grafia, altres obres i adequacions de llocs puntuals de 
l’edifici, la climatització de la sala de lectura i també el 
mobiliari del bar restaurant i de la cuina, i també obres 
que corresponien, ja iniciades el 2006, com serien les 
d’adequació del bar restaurant, les obres de l’àrea d’es
tudis parlamentaris, el condicionament climàtic del cos 
de guàrdia, reformes també de l’accés principal, el nou 
espai de la sala de servidors, reparació de façanes, l’a
dequació de la sala de vídeo, de la sala 3 i la primera 
anualitat de la segona fase del portal Parlament. 

El capítol 7, que serien les transferències de capital, el 
pressupost és zero, atès que això es referia als rèntings 
dels portàtils en anys anteriors i ara això, aquesta legisla
tura, s’aplica al capítol 2, en tractarse de lloguers. 

I per últim, el capítol 8, que és el capítol de bestre
tes, que hi ha una variació de pràcticament un 1,1 per 
cent. 

Per tant, us demanaríem l’aprovació d’aquest pressu
post. I acabaria, com sempre, agraint les facilitats i la 

feina i l’assessorament dels serveis del Parlament, espe
cialment del senyor David Pol. 

Moltes gràcies, senyor president. 

El president 

Moltes gràcies. Hi ha cap intervenció? (Pausa.) 

Constatem que hi ha quòrum; per tant, podríem fer la 
votació per assentiment si els sembla bé ferho així, ja 
ni tan sols cridem a votació, perquè hi ha el nombre de 
diputats i diputades suficient per ferho? (Pausa.) 

Per tant, doncs, podem considerar el pressupost per al 
Parlament pel 2007 aprovat? 

Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya (debat de totalitat) (tram. 200
00005/08) 

El tercer punt de l’ordre del dia és el debat de totalitat 
sobre el Projecte de llei del dret a l’habitatge a Catalu
nya. D’acord amb l’article 105.2, presenta la iniciativa 
l’honorable senyor Francesc Baltasar, conseller de Medi 
Ambient i Habitatge. 

El conseller de Medi Ambient i Habitatge (Sr. Fran
cesc baltasar i albesa) 

Senyor president, senyores i senyors diputats, assistim 
avui a l’acte de presentació davant del Ple del Parlament 
de Catalunya del Projecte de llei de dret a l’habitat
ge que el Govern de la Generalitat, un cop informat, 
debatut i negociat en un ampli procés de participació 
pública, de consulta institucional i de treball interdepar
tamental, va aprovar el dia 12 de desembre per presen
tarlo al Parlament. 

El problema de l’habitatge és molt gran i complex; té 
a la seva base l’extraordinari increment dels preus de 
l’habitatge, multiplicat per tres en termes reals en l’últi
ma dècada, l’envelliment i la degradació de bona part 
del parc antic d’habitatges i en especial dels habitatges 
més humils, que es varen produir durant el franquisme. 
Tenim també el perill de formació de guetos en molts 
barris, tant antics com suburbials. I alhora tot això en el 
marc d’un increment de la demanda que té un caràcter 
com a mínim dual: que no procedeix solament dels fills 
del boom natalici dels anys seixanta i dels setanta, que 
es volen emancipar i formar una família, sinó també 
de les famílies que canvien de casa per millorar la seva 
qualitat de vida. 

En efecte, com es diu en el primer paràgraf de l’exposi
ció de motius del text que avui presentem, l’habitatge 
és una de les preocupacions més importants per la ciu
tadania catalana, que veu com en els últims anys els 
preus d’aquest bé de primera necessitat augmenten molt 
per sobre dels seus salaris, fet que obliga les famílies 
en el millor dels casos a endeutarse fins a límits que 
posen en perill la seva capacitat de consum, amb termi
nis d’amortització cada cop més llargs i subjectes als 
riscos i les incerteses davant de canvis futurs, ja siguin 
laborals, familiars o de tipus d’interès..., i com l’oferta 
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d’habitatge de lloguer que és manifestament insuficient 
o resulta no competitiva per les elevades rendes. 

Tal com va exposar el meu antecessor, el conseller Sal
vador Milà, en la presentació pública de l’avantprojec
te d’aquesta llei i com jo mateix vaig assenyalar en la 
primera presentació d’aquest text en aquest Parlament 
el 22 de juny del 2006, hem volgut assajar per a una llei 
de tanta transcendència social un mecanisme de la mà
xima participació. 

El text fou lliurat per al seu debat a les entitats que for
men part del Consell Assessor de l’Habitatge. S’han re
but multitud de propostes i d’esmenes i s’han realitzat 
reunions sistemàtiques amb tots els agents i col·lectius 
susceptibles de ser afectats per la llei: representants dels 
consumidors i de les organitzacions juvenils, entitats 
assistencials vinculades amb l’habitatge, agents del 
món immobiliari, entitats financeres i món del treball, 
el món municipalista, el dels col·legis professionals, el 
cooperatiu, així com tots els departaments implicats. 

La importància de l’aprovació d’aquesta llei la tenim 
cada dia veient els fets punyents i lamentables: l’amunte
gament de la gent humil, sovint immigrants, en habi
tatges degradats físicament fins al punt de ser víctimes 
fins i tot d’esfondraments, o també de fenòmens d’asset
jament immobiliari a què es veu sotmesa la nostra gent 
gran, o les manifestacions reiterades de joves que reivin
diquen la possibilitat d’accedir a un habitatge. 

Avui, doncs, l’habitatge és un tema clau del nostre país 
i ho hem de tractar així. És per aquest motiu que podem 
afirmar que el projecte de llei que avui presentem és un 
projecte pactista. No concebem que davant de la pro
blemàtica de l’envergadura de la que hem de fer front 
puguem ferho en solitari des del sector públic. Estem 
convençuts, i així ho hem anat demostrant, que un pro
blema d’arrels tan profundes i de tanta complexitat com 
el de l’habitatge s’ha d’abordar amb la complicitat de 
tots els agents que hi són implicats. 

Com vostès saben, l’article 47 de la Constitució espanyo
la indica que tots els espanyols tenen dret a un habitatge 
digne i adequat i que els poders públics promouran les 
condicions necessàries i establiran les normes pertinents 
per tal de fer efectiu aquest dret i regularan la utilització 
del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir 
l’especulació. També diu aquest mateix article que la co
munitat participarà en les plusvàlues que generi l’acció 
urbanística de les entitats públiques. I tot això emmarcat 
en l’estat social i democràtic de dret proclamat a l’arti
cle 1 i d’acord amb la subordinació de la riquesa a l’in
terès general definida per l’article 128.1. 

També és el número 47 el número de l’article del nou 
Estatut d’autonomia de Catalunya que compromet la 
Generalitat amb la política de l’habitatge, que ja és una 
competència exclusiva des de l’aprovació de l’Estatut 
del 79. 

El nou Estatut va més enllà, i en el citat article 47 diu: 
«Els poders públics han de facilitar l’accés a l’habitatge 
mitjançant la generació de sòl i la promoció d’habitatge 
públic i d’habitatge protegit, amb una atenció especial 
pels joves i els col·lectius més necessitats.» 

Però la claredat dels textos bàsics no ha estat acompa
nyada per la pràctica de la majoria dels successius go
verns espanyols i catalans, que no han posat la política 
d’habitatge entre les seves prioritats. La llei vigent a 
Catalunya, la de 1991, està clarament superada per les 
noves realitats socials i pels majors compromisos assu
mits pel nou Govern de la Generalitat. 

Per tal de fer front a aquesta situació no n’hi ha prou 
amb els plans de promoció d’habitatge protegit ni de 
rehabilitació com els que el Govern ha aprovat els dar
rers tres anys. Ni tan sols n’hi ha prou amb dues lleis 
tan importants com són la Llei 10/2004, de reforma de 
la llei d’urbanisme, ni tan sols amb la Llei de barris, 
aprovada el gener del 2004. 

La suma d’aquestes normatives amb l’augment dels 
fons públics que s’hi dediquen i sobretot amb el compro
mís dels municipis i dels promotors privats i públics 
i socials està fent que progressivament augmentin les 
reserves de sòl i la construcció d’habitatges protegits, i 
que també la rehabilitació i la mediació social permetin 
fer aflorar habitatge buit al mercat. 

Però a més d’això –tot això està bé– cal una revisió de 
les relacions bàsiques que configuren el nostre sistema 
d’habitatge, de la nostra relació amb l’habitatge i de la 
nostra concepció del mateix habitatge des d’una perspec
tiva social. Aquesta revisió ha de revestir la forma de 
llei, ja que no és sinó mitjançant una llei que una socie
tat pot decidir alterar les regles del joc en camps en 
què la lliure actuació del mercat no aconsegueix evitar 
disfuncions i no dóna resposta a les necessitats de la 
majoria. 

Aquest és el cas de l’habitatge a casa nostra. El nostre 
sistema està intensament marcat per l’hegemonia del 
sector privat en la provisió d’habitatges i per l’hegemo
nia del mercat en la distribució, que en molts moments 
s’han mostrat altament ineficients. No s’ha aconseguit, 
malgrat una evident suficiència d’oferta, més de cent 
mil habitatges, que el conjunt de la població pugui re
soldre la seva necessitat. No s’ha aconseguit que el 
creixement demogràfic derivat de les noves necessitats 
d’immigració s’hagi coordinat amb una provisió d’a
llotjament adequada. No s’ha aconseguit evitar una fra
gilitat residencial afegida a la gran fragilitat econòmica 
de moltes de les persones grans. No s’ha aconseguit 
evitar el frau i l’abús en la comercialització tant dels 
habitatges de compra com dels de lloguer. No s’ha 
aconseguit eradicar l’infrahabitatge, que era una de les 
preocupacions col·lectives de finals del segle xx. No 
s’ha aconseguit mantenir els preus de l’habitatge dins 
dels paràmetres d’accessibilitat de la gran majoria de 
la població. 

És per aquest conjunt de raons que estem convençuts 
que en l’àmbit de l’habitatge, avui, a Catalunya, cal 
fer un pas decisiu en l’acceptació de la necessitat de la 
intervenció del sector públic per redreçar, reconduir i 
pal·liar les ineficiències demostrades pel mercat, més en
llà de proveir d’habitatges tots aquells que no són capa
ços de fer front a una espiral de preus mai coneguda. 

Durant tot el procés de debat previ al projecte de llei 
que avui presentem, s’ha dit, i s’ha dit com una crítica 
negativa, que es tracta d’una llei intervencionista. Nos
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altres afirmem que, efectivament, una llei que vol donar 
el tomb a la situació de desatencions del mercat no pot 
ser més que intervencionista. O és que no són intervencio
nistes algunes lleis aprovades pel Govern central, com 
aquella que fou del medicament?, o l’altra, del sector 
elèctric, de l’any 97, que fixava les taxes per a les em
preses distribuïdores?, o, evidentment, a escala de Cata
lunya, la regulació dels horaris comercials o la delimi
tació dels equipaments comercials? 

No ens hem d’estranyar i encara menys ens hem d’es
candalitzar de la reclamació col·lectiva d’intervenció 
subsidiària del sector públic en tots aquells àmbits en 
què la iniciativa privada no vol, no pot o no li és exigi
ble la solució de problemàtiques col·lectives. És aque
lla, justament, la situació de l’habitatge avui a Catalu
nya, i això ho hem reconegut tots plegats, tant a la 
Constitució com al nostre Estatut d’autonomia. I això 
no vol dir, en cap cas, que es negui la importància i el 
paper clau del sector privat en la provisió, en la comer
cialització en la gestió en el nostre parc d’habitatge; al 
contrari, la intervenció pública s’entén com la imple
mentació d’aquell sistema d’instruments públics –com 
reglaments, recursos pressupostaris, recursos administra
tius– que dirigeixin, complementin i ajustin la tasca del 
sector privat en la difícil resolució de la multiplicitat 
de problemàtiques que l’habitatge presenta. 

De fet, tots els sectors interessats, públics i privats, 
s’han posat d’acord en la diagnosi del problema que la 
llei aborda, en la identificació dels diferents aspectes 
socials, econòmics, tècnics i legals que l’originen, en 
el seu abast i les seves interrelacions, i sobre els quals 
cal intervenir de forma tan integral i tan transversal 
com sigui possible. I a partir d’un diagnòstic compartit 
s’han debatut les solucions, els mecanismes i recursos 
per abordar els diversos aspectes de la problemàtica 
de l’habitatge, en totes les seves modalitats, i determi
nar, així, el paper que correspon a cada agent que hi 
ha d’intervenir, distingint clarament, com és obvi, la 
diversa responsabilitat de les administracions públiques 
i dels agents privats econòmics i socials. Estem parlant, 
doncs, d’un autèntic pacte nacional de llarg abast, i que 
tothom que ho vulgui hi ha de ser present i n’ha de ser 
protagonista. 

Voldria assenyalar també que la Llei del dret a l’habi
tatge neix perfectament coordinada i suportada en la 
legislació urbanística i en la planificació territorial i 
sectorial, i planteja una coordinació profunda entre les 
responsabilitats del Govern de Catalunya i l’Administra
ció local. 

La llei, en efecte, parteix del reconeixement del difícil 
paper que té avui el món local com a primer receptor de 
les problemàtiques d’allotjament concretes de la pobla
ció. El projecte, en aquest sentit, delimita clarament els 
nivells competencials i posa al servei dels responsables 
municipals una bateria àmplia de mesures, fortament 
sustentades administrativament, tècnicament i pressu
postàriament pel Govern de Catalunya. Sense que la 
Generalitat defugi en absolut les seves responsabilitats, 
la intenció de la llei és clarament municipalista; ens 
hem preocupat que en el redactat de la llei es deixi clar 
que la política d’habitatge de cada municipi ha de ser 
bàsicament local i que el respecte a la subsidiarietat i 

el suport financer ha de guiar la pràctica del Govern. 
La necessitat d’avançar cap a un sistema de molta ma
jor coordinació i d’integració de les actuacions dels 
diversos àmbits de l’Administració no és, no obstant, 
exclusivament un repte formal, sinó que respon al con
venciment que els actuals problemes de l’habitatge no 
poden ser deixats a l’arbitrarietat de decisions diverses, 
o fins i tot contradictòries, dels diversos responsables 
polítics. Si volem evitar la segregació social, si volem 
garantir la igualtat d’oportunitat a tots els ciutadans de 
Catalunya, si volem lluitar contra l’estigma i contra el 
gueto, forçosament hem d’acordar pautes d’actuació co
munes, homogènies en el territori i per a tots els col·lec
tius socials. 

La llei que presentem, doncs, és profundament solidà
ria, per raons evidents de recerca de la cohesió social i 
de la sostenibilitat futura de la nostra convivència. Per 
això, reclama la implicació no només del sector públic, 
sinó de tots els operadors privats, els quals, mitjançant 
la seva activitat, poden condicionar i ajudar de forma 
decisiva el nostre hàbitat competencial. 

De manera sintètica, el Projecte de llei del dret a l’habi
tatge s’estructura al voltant d’uns principis bàsics. 

El primer d’ells és la provisió d’habitatges destinats a 
polítiques socials com a servei d’interès general. 

El segon estableix la funció social de la propietat de 
l’habitatge i regula la reacció pública davant de situa
cions d’incompliment d’aquesta funció social, com són 
la manca de manteniment, la desocupació permanent, la 
sobreocupació o l’infrahabitatge, prioritzant sempre les 
actuacions preventives, de foment i d’assistència. 

Aposta per la creació d’un parc específic d’habitatges 
assequibles a tots els municipis de Catalunya, basantse, 
per una banda, en un pla local de l’habitatge, en el prin
cipi de la solidaritat urbana, amb la possibilitat de la 
declaració d’àrees de tanteig i retracte per poder incre
mentar el parc d’habitatge protegit a la ciutat construï
da, amb les qualificacions de sòl en el sòl urbà conso
lidat que suposin un destí a l’edificació d’habitatges 
amb protecció oficial, l’obligació de qualificar terrenys 
per al nou sistema urbanístic d’habitatges dotacionals 
públics en els plans dels municipis de més de cinc mil 
habitants i la creació d’un fons de solidaritat urbana, 
amb el recolzament de la Generalitat, per als ajunta
ments, per a la creació de parcs d’habitatge amb finali
tat social. 

La llei, el projecte de llei fa una aposta clara també per 
un nou concepte de qualitat en l’habitatge; determina 
que tots els nous habitatges han de tenir, a més dels re
quisits de qualitat i sostenibilitat, la seva accessibilitat 
per a les persones discapacitades, així com projectarlos 
amb criteris de flexibilitat. Alhora, regula el deure legal 
de conservació i rehabilitació dels edificis, la inspecció 
tècnica d’aquests, la lluita contra la desocupació perma
nent, la sobreocupació i l’infrahabitatge. 

També, el projecte crea instruments per dotar de rigor 
i transparència el mercat immobiliari, l’establiment de 
registres públics d’homologació d’empreses construc
tores i la figura del promotor social i, evidentment, l’ajut 
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directe a les famílies per fer front a..., ajuts per fer front 
al cost del lloguer. 

Alhora, evidentment, busca i recerca la posada en mar
xa d’un registre de sol·licitants d’habitatge protegit, la 
preservació de parcs d’habitatge assequible i la col·la
boració amb altres agents, com els notaris i els registra
dors. 

Crec que, juntament amb els instruments de foment avui 
existents o els que posarem en marxa de forma immedia
ta sota la forma d’un pla de xoc, juntament amb el pacte 
nacional per l’habitatge, que ja s’està obrint pas, amb 
silenci però amb efectivitat, estem treballant amb tots 
els agents implicats i farem que aquest projecte de llei 
sigui, a més, una peça clau en tota aquesta problemàtica 
i que ens ajudi a superar la difícil situació en què avui 
ens trobem, amb la perspectiva i amb la idea de la màxi
ma col·laboració, la mà estesa cercant la cooperació i 
la solidaritat. 

Moltes gràcies. 

El president 

Té la paraula, en primer lloc, per defensar l’esmena a 
la totalitat presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, la il·lustre senyora María Ánge
les Olano. 

La Sra. Olano i García 

Gràcies, senyor president. Senyor conseller, senyor pre
sident de la Generalitat, senyors i senyores diputats, nos
altres compartim bona part de l’esperit d’aquesta nor
ma. Com ha dit vostè, es tracta d’un pacte nacional, es 
tracta sobretot de recollir una sensibilitat que nosaltres 
portàvem en el programa electoral, i de fet els ciutadans 
de Catalunya ens han dit que es tractava d’una qüestió 
cabdal. I, per tant, es tracta de fer una norma, una norma 
de gran abast, una norma que sigui realment capaç de do
nar solucions. El que ens estan demanant els ciutadans 
és que aportem solucions. 

Dit això, hem d’examinar la norma, i jo intentaré cen
trarme en els punts pels quals el nostre grup parlamenta
ri ha presentat aquesta esmena a la totalitat. 

Nosaltres considerem que la norma proposada té quatre 
grans eixos que suposen que el nostre grup parlamentari 
no hi doni suport i que consideri que, doncs, el millor 
que podria fer el Govern és tornar el projecte i referlo, 
perquè no aporta les solucions que són necessàries. Els 
quatre grans eixos, de què intentaré després posar exem
ples concrets, són: la vulneració de drets; la inseguretat 
jurídica; la viabilitat del projecte des del punt de vista 
de possibilitat d’aplicació de la norma i de la viabilitat 
econòmica, i el quart punt, l’intervencionisme. 

Bona part de les al·legacions que li faré són pròpies del 
nostre grup parlamentari, com no podia ser d’una altra 
manera, però també són fruit del dictamen del Consell 
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, que empara 
totes les pretensions que estan contingudes en la propos
ta d’esmena a la totalitat. 

Nosaltres considerem que les polítiques d’habitatge 
s’han d’abordar des de punts de vista constructius, i la 

política del Partit Popular està basada en polítiques de 
liberalització de sòl, de foment de «vivendes» socials i 
d’incentius. Aquesta llei comença amb un esperit pena
litzador, amb un esperit en què la presència administrati
va es fa, en alguns moments, pràcticament esgotadora. 

Considerem que les propostes de mesures expropiatò
ries previstes a diferents articles poden limitar el dret 
constitucional de la propietat privada; i qualsevol modifi
cació de la llei del 91 hauria de ferse amb un equilibri 
difícil però possible, que és el que ens estan demanant 
els ciutadans, solucions que facin possible aquesta convi
vència entre la propietat i l’ús del dret a l’habitatge. 
Aquesta mesura expropiatòria simplement el que de
mostra és una manca d’originalitat i una manca de pro
postes per donar sortides a les «vivendes» buides. 

Un altre dels punts que nosaltres considerem que poden 
ser, que poden suposar una vulneració de drets és el ter
mini de qualificació de noranta anys. De fet, el nostre 
grup parlamentari va ser l’única força en la legislatura 
anterior que va determinar que aquesta mesura de no
ranta anys, de qualificació, el que suposava era un ús 
de la limitació més enllà del que era raonable. Vostès 
consideren que, més enllà de trenta anys d’ús, un està 
especulant? Realment, el que s’està impedint és el le
gítim dret a tenir patrimoni. I, sobretot, aquest factor 
perjudicial té una conseqüència més enllà: és que va 
en contra de la mobilitat geogràfica dels treballadors i 
dels ciutadans, que en qualsevol moment poden veure, 
doncs, que simplement per una norma immobilista, que 
només preveu la qualificació a noranta anys, no poden 
exercir aquest dret que els empara. 

Són mesures restrictives que van en contra de la lliure 
circulació dels ciutadans i que, indirectament, el que 
estan provocant és una desigualtat social que té com 
conseqüència una perpetuació de situacions d’exclusió; 
una qüestió que ens deia el conseller, que ens preocupa, 
però que realment les barreres a la mobilitat i a la igual
tat d’oportunitats al que condueixen és a aquesta des
igualtat social. 

Una altra qüestió que també ens preocupa és l’antigui
tat mínima de l’empadronament. Nosaltres apostem per 
la lliure circulació dels ciutadans de la Unió Europea. 
Realment, l’empadronament no pot suposar una llosa 
que impedeixi que els ciutadans es puguin moure, no 
només dintre del nostre territori, sinó també dintre de 
la Unió Europea. 

El segon eix va dirigit a la inseguretat jurídica, nosal
tres hi afegiríem «derivada de la manca de concreció i 
rigor jurídic en molts moments». La norma ha de trans
metre missatges clars: ha de transmetre, en primer lloc, 
quines mesures pensa prendre el Govern per afrontar el 
tractament del dret a l’habitatge, i segon, quins límits, 
quines regles, on estan les regles, què es pot fer i què 
no es pot fer. Hem de ser capaços d’afrontar les regles 
justes de coexistència dels ciutadans, dels propietaris i 
dels que esperen tenir dret a aquest habitatge. I els mis
satges que han rebut els ciutadans de Catalunya no són 
prou clars. Veiem fenòmens com el fenomen okupa, 
que ens està dient que la governació, el Govern no està 
donant un missatge clar. I considerem que amb aques
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ta llei, a través del llenguatge, a través de la forma, no 
s’està acotant aquesta qüestió. 

La forma utilitzada és per extensió, igual que ho vam 
veure amb l’Estatut; no per tenir més articles, no per 
fer més extensió, realment abordem el problema. Tenim 
articles que arriben fins a dos fulls. Jo a vegades penso 
en els pobres estudiants de dret i en els pobres oposi
tors: realment, els ho està posant molt malament, senyor 
conseller. Per extensió, no; la norma, com més clara i 
més curta, realment és millor. I vostès el que fan és uti
litzar la tècnica del reglament. Diu: «Això es regularà 
per reglament. No obstant...», i et posen el contingut 
d’un reglament dintre de la llei. Nosaltres seríem parti
daris de tornar a la tècnica de «les lleis fonamenten, els 
reglaments desenvolupen». 

Manca concretar el marc dintre del qual s’enquadra la 
totalitat de les normes abordades, que nosaltres con
siderem que poden tenir conseqüències més enllà del 
que preveu la llei del 91. El mateix Consell de Treball 
Econòmic i Social els ha dit que hi ha una manca de fi
xació d’objectius concrets i mecanismes suficients per 
poder abordar aquesta qüestió. 

També creiem que els mínims d’habitabilitat dels nous 
habitatges construïts a Catalunya han de ser fixats amb 
caràcter general per a tot el territori. I la possibilitat dels 
ajuntaments que puguin ampliar aquests mínims dóna 
inseguretat jurídica dintre del territori. De la mateixa 
manera, la possibilitat de declarar àrees de conservació i 
rehabilitació amb la finalitat d’evitar la degradació dels 
barris també es deixa a la discrecionalitat per part del 
Govern. Hem de concretar en quins casos es podran 
declarar aquestes àrees, i la llei no ho fa. De la matei
xa manera, el mateix consell reconeix que no queden 
clares quines són les infraccions greus o molt greus 
que poden donar lloc al desnonament administratiu; 
no queden clares a la llei. Estem davant d’una situació 
d’inseguretat jurídica. 

De la mateixa manera, hi ha vulneració de drets conso
lidats. La reserva per a habitatges amb protecció oficial 
en sòl urbà consolidat atempta directament contra el 
dret a la propietat i suposa una discriminació per al lliu
re exercici d’aquest dret constitucional. L’avantprojecte 
el que fa és posar restriccions sobre aquest ús de sòl ur
bà i nosaltres considerem que fins i tot va contra la llei 
estatal que ho regula. 

També se’ns obren, amb el quart eix, dubtes raonables 
de la viabilitat del projecte, per l’articulat naturalment, 
per aplicació de la norma i per economia. Ja ho va dir 
el mateix consell, que no es veia una correlació entre la 
dimensió del problema i l’abast de les mesures que es 
plantejaven, i, en concret, per aplicació de la norma, 
veient, per exemple, quan parlem de la funció social de 
l’habitatge, que el seu possible incompliment i les dife
rents fórmules incloses a la llei per a la seva detecció 
poden envair altres drets individuals i que els mitjans 
que es requereix per portarles a terme, mitjans tècnics 
i humans, podien fins i tot fer inviable el projecte. 

També la fórmula de detectar els habitatges desocupats, 
que abans hem dit que atemptava directament contra 
la vulneració del dret a l’habitatge, però, la detecció pot 
vulnerar altres drets bàsics que siguin de rang superior, i 

que nosaltres considerem que seria important delimitar 
el contingut de la mateixa norma. 

També quan aborda el tema de la tipologia dels agents, 
s’han d’identificar clarament, i aquests no queda clar si 
han d’estar acreditats amb caràcter voluntari o quin re
gistres són de caràcter obligatori. 

El mateix consell dictamina també que el Govern de la 
Generalitat ha de promulgar els plans d’habitatge de 
manera periòdica i n’ha de garantir la vigència, és a dir, 
una altra vegada més l’eficàcia de la norma. 

La qualificació dels habitatges de protecció oficial diuen 
vostès que ha de tenir una durada mínima de trenta i 
una màxima de noranta. Nosaltres considerem que 
aquesta concreció definitiva del termini de la qualifica
ció s’ha de fer a través dels plans d’habitatge, que cada 
govern aprova per decret, però ens podem trobar amb 
situacions tan irreals com que el termini de qualificació 
sigui sensiblement diferent en el territori i en el temps, 
amb la qual cosa es creen diferències importants entre 
els beneficiaris i hem de concloure que la llei no és 
justa. 

Des del punt de vista econòmic, de la viabilitat econòmi
ca, és necessari el compromís de la inversió pública 
necessària per complir els objectius d’aquesta llei, i no 
només la dotació econòmica, sinó també l’eficàcia en 
la gestió i la coordinació respectiva amb les diferents 
administracions. El mateix Consell de Treball ja els ha 
dit que la previsió de les ajudes públiques necessàries 
per fer efectiva l’obligació de conservació i rehabilita
ció per part dels propietaris..., el Govern ha de mante
nir vigents aquests criteris, en cas contrari, serien fruit 
d’un dia i no tindrien continuïtat dintre de l’amplitud 
del temps que preveu la llei, que és resoldre realment 
el problema de l’habitatge a Catalunya. 

Tots aquests punts el que creen és incertesa, incerte
sa als agents que hi intervenen, incertesa als ciutadans 
que realment esperaven d’aquesta norma una norma 
amb missatge clar i amb una solució prevista des de 
les polítiques públiques totalment compatible amb les 
polítiques privades. 

El cinquè eix, el de l’intervencionisme, i nosaltres hi 
afegim: de control del mercat. És ben cert que, com 
ha dit vostè, hi ha vegades que hi ha situacions en les 
quals el Govern ha d’actuar d’una manera present, po
tent, però nosaltres també recordem que, a part de les 
situacions que aquesta llei contempla i que nosaltres 
compartim, també hi ha responsabilitats amb l’adminis
tració. Estic parlant del món local, estic parlant de les 
situacions d’infrahabitatge, estic parlant del control del 
padró municipals. I quan llegia les propostes de la llei 
no podia deixar de recordarme d’aquella moció que va 
passar per molts dels ajuntaments tripartits en la qual es 
deia que no es fes realment per part dels ajuntaments un 
control exhaustiu dels immigrants il·legals que s’estaven 
empadronant sense cap tipus de control als ajuntaments 
catalans. Segurament, si en aquells moments haguéssim 
estat curosos, no ens trobaríem en aquesta situació d’in
frahabitatge i de descontrol. 

L’intervencionisme nosaltres el veiem, com hem dit, 
per la forma i pel llenguatge utilitzat i sobretot perquè 
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hi ha restriccions fixades que van mes enllà del que un 
control polític pot arribar a afirmar dintre d’una llei. Per 
exemple, hi ha restriccions fixades per a la construcció 
d’habitatges secundaris, amb la qual cosa la declara
ció responsable sobre el destí dels habitatges per part 
del promotor correspon a la propietat i no al promotor. 
Estem realment fent una deixadesa de responsabilitats i 
estem posant a la gent tota la responsabilitat. Tampoc no 
veiem clar els motius pels quals algú hi pot renunciar, és 
que no hi ha mai una causa raonable i justificada que la 
llei pugui contemplar? Nosaltres considerem que me
sures com aquestes més que discrecionals el que són és 
arbitràries i que el que demostren és aquest intervencio
nisme sense control. 

També quan fa referència a les infraccions greus o molt 
greus que poden donar lloc al desnonament administra
tiu que abans hem comentat, considerem que s’està uti
litzant al reglament la sanció com l’única via possible 
de control, i, per tant, l’intervencionisme es fa patent. 

El president 

Senyora diputada... 

La Sra. Olano i García 

Sí, ja acabo, senyor president. Per a aquests exemples 
que li hem volgut posar de l’articulat, malgrat que es 
tracta d’una esmena a la totalitat i sobretot fonamental 
amb aquests cinc eixos, nosaltres ens hem vist obligats 
a presentar aquesta esmena a la totalitat. Això no vol dir 
que per part del nostre grup parlamentari no vulguem 
agafar, doncs, l’oferta que ens ha fet el senyor conseller; 
segurament en el tractament de les esmenes parcials ens 
hi podem trobar, però considerem que aquests punts són 
bàsics, perquè realment no es tracta exclusivament del 
posicionament del Partit Popular, sinó també del Con
sell Econòmic de Treball de Catalunya i també de part 
de la societat civil catalana. 

Moltes gràcies. 

El president 

Té la paraula, per defensar l’esmena a la totalitat presen
tada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
l’il·lustre senyor Carles Sala. 

El Sr. Sala i Roca 

Senyor president... Senyors consellers, senyor president 
de la Generalitat, senyores i senyors diputats, abordem 
avui el Projecte de llei per al dret a l’habitatge que el 
Govern ha aprovat i que ha arribat a aquest Parlament, 
recuperantlo literalment del text que el dia 25 d’abril 
del 2006, de l’any passat, per tant, ja va aprovar i que 
va decaure en finalitzar d’una manera precipitada la se
tena legislatura. Aquesta, doncs, és una llei que inicia 
el seu tràmit parlamentari i que, al parer de Convergèn
cia i Unió, arriba francament tard. Cal recordar que el 
dia 24 de març, i així consta en el Diari de Sessions, 
vostès van manifestar que el setembre del 2004 aques
ta llei estaria entrada en aquest Parlament. Estem a fi
nals de febrer del 2007, per tant, han passat més de dos 
anys, dos anys i mig quasi, des de la promesa que aques
ta llei estaria aquí a la cambra catalana. 

I resulta, a més, a parer de Convergència i Unió, que 
aquesta és una llei que no aporta les solucions directes, 
urgents i massives d’un tema tan complex i en una situa
ció greu com és el de l’accés, bé sigui de lloguer o bé 
sigui d’adquisició, a un habitatge. Per tant, de debò que 
no entenem el perquè el Govern tripartit ha presentat 
d’una forma tan triomfalista aquest projecte de llei, que 
nosaltres entenem que no servirà el mes de juny o el mes 
de juliol, quan s’hagi aprovat i surti de la cambra, per 
frenar l’augment del preu dels habitatges. Si els preus 
dels habitatges varien la seva tendència serà per altres 
conseqüències diferents de la de l’aplicació de la llei. 
Una llei que no servirà perquè els ciutadans, a partir del 
dia següent de la seva aprovació, puguin demanar noves 
ajudes per accedir de lloguer o de compra a un nou habi
tatge. I no és una llei que determini, per exemple, quants 
habitatges de protecció oficial construirem d’aquí a final 
de legislatura. Per tant, tot i que el projecte de llei té tota 
una sèrie de virtuts, demanem també des del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió al Govern tripartit que 
no generi falses expectatives en un àmbit tan sensible 
per als ciutadans, ja que en cas contrari crec que entra
ríem en el que és la irresponsabilitat. 

És evident que el Govern tripartit i Convergència i Unió 
tenen polítiques, tenen models confrontats pel que fa a 
les polítiques d’habitatge, però també tenen coincidèn
cies que poden arribar a ser essencials, per tal de fer 
l’oferiment i de determinar que el Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, senyor conseller, resta obert i 
insta la resta de les forces parlamentàries i del Govern 
a intentar arribar a un pacte nacional i social per a l’habi
tatge; voluntat que avui mateix vostè, senyor conseller, 
ha tornat a refermar. I coincidim que aquest ha de ser 
un pacte nacional de llarga durada, per deu o quinze 
anys. Entenem que ha de ser un pacte nacional que incor
pori dins seu un paquet de mesures urgents, allò que 
està tan de moda malauradament en aquest moment: un 
pla de xoc, eh?, però en aquest cas de mesures per a 
l’habitatge. I entenem que ha de ser un pacte nacional 
que s’ha d’impulsar paral·lelament a la tramitació d’a
questa llei. No ens podem esperar als pressupostos del 
2008, no ens podem esperar al mes de juliol quan s’a
provi aquesta llei, ni molt menys ens podem esperar al 
desenvolupament dels sis reglaments que hem pogut 
llegir que sembla que caldran per a desenvoluparla. 

El nostre Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
per tant, és conscient i conseqüent del problema de l’ha
bitatge, i el que preveu o el que pretén i esperem del 
Govern tripartit és que estigui per la negociació, que no 
estigui per la imposició. Nosaltres, d’entrada, aportem 
un total de quarantaquatre mesures, quarantaquatre 
propostes de govern que en el seu moment vam presen
tar fa uns mesos a la societat catalana i que –totes elles 
negociables– les posem a disposició perquè passin a in
corporarse en aquest paquet de mesures urgent o passin 
a incorporarse i a integrarse dins del pacte nacional. 

Des del punt de vista de caràcter econòmic, són ele
ments importants i bàsics per a Convergència i Unió: 
d’entrada, visualitzar claríssimament que a la Llei de 
pressupostos 2007, que en els propers dies entrarà en 
aquesta cambra, hi ha una veritable política expansiva 
d’inversió i d’ajuts per a polítiques d’habitatge, i que cal
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drà que s’acordi en els propers mesos i regular quines 
han de ser les aportacions del Govern de la Generalitat 
i del Parlament de Catalunya en els pressupostos del 
2008, del 2009 i del 2010. 

Per altra banda, també entenem que els beneficiaris han 
d’augmentar, que no podem quedarnos amb el 2,5 o el 
3,5 com a total d’ingressos de l’indicador públic de renda 
d’efectes múltiples. Entenem que el ventall de població 
que s’ha de veure beneficiada pels diferents ajuts, bé 
sigui d’accés a ajuts directes o ajuts indirectes, s’hauria 
d’enquadrar fins a un topall d’ingressos del voltant del 
6,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múlti
ples. I entenem també que el paquet de mesures urgents 
hauria d’acollir com a beneficiaris les unitats familiars 
que la legislació actual considera famílies nombroses. 

Altres elements bàsics, senyor conseller, que entenem 
necessaris per al pacte nacional és que el grup de Go
vern tingui una posició oberta a l’hora d’intentar pac
tar aquesta llei per al dret a l’habitatge en tot el tràmit 
parlamentari; que el pacte nacional contingui un pla de 
construcció d’habitatges de protecció oficial..., que el 
nostre grup parlamentari en aquest cas està més en la 
línia del canvi d’orientació que ha marcat el ministeri 
de la «vivenda» que no pas el que ha marcat el Go
vern del Parlament; que, per tant, nosaltres demanaríem 
que, de tots els habitatges que es planegessin construir 
a Catalunya en els propers anys, de caràcter públic i 
fets per l’Administració, el 75 per cent fos mercat de 
lloguer, no 5050, i sobretot cal que vostès creïn un 
marc de negociació adient, que –val a dirho– aquestes 
darreres setmanes no ho han fet. 

A Convergència i Unió ens hauria agradat poder presen
tar aquesta proposta de pacte nacional que ha d’incloure 
aquest pla de mesures urgents en la compareixença, con
seller, que vostè ha de fer davant de la comissió parla
mentària, però aquesta no es produirà fins divendres dia 
16 de març, la qual cosa són quatre mesos, fet que per 
altra banda considerem una falta de respecte del Govern 
cap a aquesta institució parlamentària. Considerem que 
quatre mesos són molts mesos, en un tema com l’habitat
ge, perquè no s’hagi fet aquesta, doncs, compareixença 
davant dels diferents grups de la cambra. 

Deixi que insisteixi en això que deia de crear un ambi
ent adient per arribar a un pacte nacional. Vostès tots 
aquests dies, totes aquestes setmanes, he pogut escoltar, 
he pogut llegir especialment als mitjans de comunicació 
que s’han dedicat a assenyalarnos com a culpables mà
xims i absoluts, Convergència i Unió són les responsa
bles màxims i absoluts que en aquest moment la situa
ció..., la dificultat d’accés a l’habitatge sigui la que és. 
I, escolti, jo també considero que això és una greu ir
responsabilitat, és amagar els seus incompliments i les 
seves promeses, és utilitzar la retòrica senzilla dels vint
itres anys de govern de Convergència i Unió en un te
ma com aquest, que ni se’l creu ningú i que no porta 
enlloc; l’únic que crea és confrontació i l’únic que crea 
és desafecció pels afers polítics. Però sembla que vostès 
se senten més còmodes mirant sempre enrere que no 
pas mirant endavant, i això, de debò, al nostre grup ens 
té francament preocupats. 

Miri, avui ha tornat a passar, senyor conseller: vostès, 
en tot aquest tràmit de la llei, en tota l’explicació, en to
tes les conferències que vostè ha anat fent pel territori, 
tan sols parlen de la llei de modificació, la 10/2004. En 
cap moment han parlat de la Llei 2/2002, d’urbanisme, 
que és la primera llei que inclou la possibilitat de guar
dar un 20 per cent del sostre en el planejament muni
cipal per a habitatge de protecció oficial. I, per tant, 
considero que, doncs, no cal; vull dir, hi ha la llei del 
2002, aprovada per Convergència i Unió, impulsada per 
Convergència i Unió, i no cal tampoc amagarla, i és 
aquesta la realitat. 

També ens han dit tots aquests dies que no hem fet habi
tatge de protecció oficial, i crec que vostès, en construc
ció d’habitatge de protecció oficial, no ens n’han de do
nar especialment gaires lliçons. Vostès van prometre 
42.000 habitatges, en tres anys n’han iniciat una mica 
més de 20.000, n’han acabat menys de 15.000... Doncs, 
miri, fet i fotut, els mateixos que els tres anys darrers, 
2001, 2002 i 2003, va iniciar Convergència i Unió; hi ha 
tan sols 1.000 habitatges de diferència entre els que han 
iniciat vostès i els que vam iniciar nosaltres els darrers 
tres anys de govern. Per tant, escolti, acabarà el Pla 
20042007 d’habitatge i vostès hauran construït, hauran 
fet menys o al voltant de la meitat o una mica més potser 
dels habitatges que van prometre en el famós pacte del 
Tinell. 

I podríem parlar dels ajuntaments i podríem dir, doncs, 
que l’ajuntament que més protecció oficial ha fet a Cata
lunya per cada mil habitants, doncs, resulta que –oh, 
sorpresa!– és un ajuntament de l’àrea metropolitana i és 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès; i m’estalvio de 
dir de quina força política és l’alcalde d’aquesta pobla
ció... (Veus de fons.) No, no riguin: 3,59 pisos en protec
ció oficial per cada mil habitants –3,59 pisos de protecció 
oficial per cada mil habitants. L’Ajuntament de Barcelo
na, 0,79 pisos de protecció oficial per cada mil habitants. 
(Remor de veus.) Rubí, Sant Boi de Llobregat, Cerda
nyola, Castelldefels, Mataró o Viladecans, sap quants 
habitatges de protecció oficial han iniciat a l’any 2006? 
Cap, zero. I, per tant, hi ha unes dades que..., nosaltres 
no en tenim cap culpa; són dades, són dades objectives 
i són dades estadístiques, i estan aquí, i per tant ningú, 
doncs, té per què amagarse’n, no? 

I podria parlar de més coses. Podríem parlar que el juny 
del 2006 Adigsa tenia 2.289 habitatges buits, quan el se
nyor Milà, aproximadament fa tres anys, va posar el crit 
al cel perquè amb Convergència i Unió, de la gestió d’A
digsa, hi havia 1.000 habitatges buits; 2.289 habitatges 
buits, absolutament un escàndol. Podríem parlar dels po
bres resultats de certs apartats de subvenció del Decret 
d’habitatge del 2005. O podríem parlar fins i tot que no 
s’ha aplicat cap mesura fiscal incentivadora, eh?, afavo
ridora; al contrari, l’únic que s’ha fet és incrementar la 
pressió fiscal, incrementant el tipus de l’impost sobre 
actes jurídics documentats, que afecta, per exemple, les 
hipoteques. 

Per tant, de veritat que, vistes les dades, des de Conver
gència i Unió deixinnos que els diguem una frase prou 
coneguda, però que en matèria d’habitatge tenim motius 
nosaltres per estar tan preocupats pel titular de la compe
tència com per la competència del titular. 
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Tornant una mica a la llei que avui, doncs, es presenta i 
que ha arribat aquí al Parlament, ja saben vostès la nostra 
posició: té un caràcter, al nostre entendre, parcial, exces
sivament burocràtica i intervencionista. No ho diem tam
bé nosaltres; hi ha altres forces, com fins i tot el mateix 
sindicat Unió General de Treballadors, que, doncs, ha dit 
que alguna de les propostes que presenta la llei, precisa
ment la del lloguer forçós, la presenta com una proposta 
d’autèntic fum... I nosaltres entenem que algunes de les 
millores que planteja la llei..., és francament millorable 
i, doncs, que necessitarà recursos econòmics per poder 
tirar endavant. 

Per tant, en tot cas, tal com està en aquest moment redac
tat el projecte de llei, Convergència i Unió no el pot 
assumir. Tot i amb això, he dit abans que el projecte de 
llei té moltes virtuts –en té–, i estem d’acord en tota una 
sèrie d’aspectes: la voluntat de prioritzar la construc
ció de nous habitatges en règim de lloguer; prioritzar 
el mercat públic de construcció de nous habitatges de 
protecció oficial; lluitar contra la sobreocupació; lluitar 
contra el mobbing immobiliari; mesures per garantir 
la qualitat del parc immobiliari; fer més transparent la 
intermediació; la lluita contra l’infrahabitatge; reforçar 
els drets dels consumidors... Tot això són mesures que 
al projecte de llei hi són i en què trobarà al seu costat 
Convergència i Unió per donarhi suport, perquè real
ment són mesures positives, tot i que també cal dirlos 
que algunes entenem que caldria reforçarles encara 
més, i d’altres són declaracions de bones intencions 
que s’hauran de veure també reforçades al darrere per 
una aportació econòmica de recursos suficients en els 
pressupostos de la Generalitat. 

Les principals crítiques de Convergència i Unió al Pro
jecte de llei de mesures de foment de l’habitatge, vostè 
també suposo que a hores d’ara les coneix, especial
ment les expropiacions forçoses de l’usdefruit de l’ús 
de l’habitatge per als habitatges buits. Volem deixar clar 
d’entrada, des del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, que nosaltres estem a favor que surti habitatge 
buit al mercat de lloguer, que aparegui, però sempre que 
es dissenyi una política de foment del lloguer basada en 
polítiques serioses, motivadores i que donin seguretat 
jurídica als propietaris. Les mesures punitives, les mesu
res coercitives, la mesura de dir: «No sé si aplicarem o 
no aplicarem la taxa del País Basc; no sé si tindrà molt 
resultats...», doncs, aquestes són mesures amb què fins 
i tot, doncs, el propietari jo diria que se sent «apretat» 
excessivament pel seu govern, jo crec que el propietari 
fins i tot s’ha sentit insultat –a algun d’ell, doncs, quasi, 
quasi se l’ha titllat d’especulador– i crec que aquestes 
mesures en res ajuden a millorar la situació actual. I cal 
dir que aquest apartat, el 42.6 de la llei, si vostès el reti
ren i avui diuen que retiren aquesta mesura, que a més a 
més vostès han dit que seria una mesura residual i que 
no tindrà efectes en el mercat, perquè seran molt pocs 
els habitatges que els propers anys podran incorporar
se al mercat de lloguer en cas que els jutjats donessin 
per bona aquesta mesura, si vostès ho retiren, nosaltres, 
amb la voluntat d’arribar a posteriors acords, tal com ja 
he exposat, també retiraríem l’esmena a la totalitat. 

No estem d’acord amb la penalització als propietaris 
d’habitatges de protecció oficial. Un termini màxim de 

subjecció a qualificació a noranta anys, jo crec que és 
una mesura que petrifica el sistema, eh? Jo crec que, 
a més, és carregar el cos de la mesura, precisament, a 
aquelles persones més limitades econòmicament, dificul
tantlos la mobilitat i limitantles en el seu desenvolupa
ment social. El Consell de Treball, Econòmic i Social 
en el seu dictamen també ho afirma des d’un altre punt 
de vista. Hem parlat de l’afany intervencionista de la 
Llei, no?, i per tant entenc que l’Administració no es 
pot convertir en promotora, guardiana, intermediària, 
propietària. Crec que ha de col·laborar amb el mercat, 
no ha d’incidir tant en el mercat, no? 

Entenem que hi ha una sèrie de propostes en la llei per 
a les quals li faltaran recursos i que haurem de mirar 
de solucionarho des del punt de vista pressupostari. 
Entenem que la llei incorpora massa burocràcia, massa 
noves figures, i l’anunci de sis reglaments a nosaltres 
ens sembla massa lletra i poca acció, no? 

En conclusió, atenent a l’actual redacció del projecte 
i les mancances detectades en aquesta, i especialment 
pel tema del lloguer forçós i pel termini de la durada 
de la protecció oficial, Convergència i Unió ha presen
tat aquesta esmena a la totalitat del Projecte de llei de 
l’habitatge, que, no obstant –ja ho hem manifestat–, 
estem disposats a retirar... 

El president 

Senyor diputat... 

El Sr. Sala i Roca 

Per acabar, deixinme que faci referència a unes parau
les seves. Diu: «Si som capaços d’acordar finalment una 
llei del dret a l’habitatge que, si s’escau, millori el text 
aprovat avui pel Govern, ben segur que ens farem me
reixedors de l’aplaudiment de tots els que avui es preo
cupen perquè l’habitatge no es torni un element de frag
mentació social, sinó que, per contra, sigui un dels 
pilars de suport de la necessària integració i cohesió 
social dels anys venidors.» Doncs, ens hi apuntem, se
nyor conseller, i esperem aquest esperit per pactar el 
contingut no tan sols d’aquesta llei. sinó de tota la polí
tica d’habitatge que cal i urgeix a Catalunya. 

Moltes gràcies, senyor president. 

El president 

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciati
va per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, 
per fer el torn en contra, la il·lustre senyora Dolors Cla
vell. 

La Sra. Clavell i Nadal 

Gràcies, senyor president. Faig el torn en contra en 
nom del grups que donem suport al Govern, dels tres 
grups que donem suport al Govern, i com a introducció 
m’agradaria esmentar la importància del que està pas
sant, del que estem vivint en aquests moments, i que 
no està passant a cap altre territori de l’Estat espanyol, 
i crec que no som prou conscients del valor que això 
té. En aquest hemicicle, en aquest Parlament, lloc de 
representació de les dones i dels homes de Catalunya, 
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estem parlant d’habitatge i de polítiques d’habitatge; ai
xò no està passant en altres llocs, i crec que ens n’hem 
de felicitar especialment. 

I aprofito per saludar totes les persones que avui assis
teixen a aquest debat, que estan aquí i que estan en 
una sala veientnos també: gent del Departament, de les 
empreses públiques, representants dels veïns, represen
tants dels usuaris d’habitatge social, diversos col·legis 
professionals, diverses persones que han ajudat en tot 
aquest procés. 

Procés que, com comprendran, nosaltres vivim amb una 
especial satisfacció. Fa uns tres anys vàrem començar 
a iniciar un camí que era molt complicat; era pensar què 
havíem de fer perquè el dret a l’habitatge fos realment 
efectiu en aquest país, perquè no ho és. I això passava 
per posar l’habitatge en l’agenda política d’aquest país, 
en un lloc, en un país en què no teníem tradició de polí
tiques d’habitatge, no havíem tractat, no havíem treba
llat el tema de l’habitatge, i fins i tot no teníem, no te
nim encara un grup important de persones especialitzades 
que puguin aportar idees en aquest debat. Per tant, sen
se massa base construïda, vam afrontar aquesta tasca. 

Això ens va obligar a pensar molt i molt, a crear instru
ments, a pensar enfocaments innovadors, també –els ho 
reconec– amb aquesta certa sensació de terror al buit 
que és té quan s’aborda una matèria nova. Cal dir que 
no teníem referents immediats; cal dir que a Espanya no 
hi ha cap altra comunitat autònoma que s’hagi posat a 
legislar de forma integral el tema de l’habitatge, i amb 
especials esforços vàrem aconseguir construir aquest 
projecte de llei. 

Vam passar la inquietud del primer debat a la totalitat 
–em sembla que va ser el juny de 2006. Allà els grups 
de l’oposició es van acarnissar una mica amb nosaltres, 
fins i tot comprensiblement, perquè s’acabava d’anun
ciar la convocatòria d’eleccions anticipades, i venien a 
dirnos que perdríem el govern i que, per tant, tota 
aquesta feinada que havíem fet, doncs, no serviria de 
res, perquè ells tornarien a governar Catalunya. Han 
passat les eleccions, i després de les eleccions avui tor
nem a debatre el mateix projecte de llei. Les quaranta
quatre propostes que vostè deia, senyor Sala, doncs, les 
hauran de deixar al calaix, perquè no han governat. 

I, per tant, per nosaltres és gairebé emocionant veure 
que el procés va continuant, perquè sempre hem viscut 
aquesta llei com un procés; un procés que hauria d’anar 
cremant etapes, que no seria fàcil, però sabem que no hi 
ha res fàcil en aquesta vida, i la Llei del dret a l’habitat
ge tampoc no ho és. Però tenim la tossuderia o la perse
verança que ens ho creiem, que hi ha idees al darrere, 
que de moment no trontollen i que ens permeten anar 
cremant aquestes etapes. Avui Catalunya és pionera a 
l’hora de proposar vies per donar resposta al problema 
de l’habitatge, i aquesta posició no la volem perdre, 
com poden comprendre, de cap de les maneres. 

Vostès presenten esmenes a totalitat a aquesta llei. Es 
mereix la Llei del dret a l’habitatge una esmena a la to
talitat? Què és una esmena a la totalitat? Una esmena 
a la totalitat és dir: «Escolti’m, la feina que s’ha fet no 
ens serveix per a res.» És una esmena de devolució: «Li 
tornem al Govern això que ha fet, perquè això no ens 

serveix de res.» Miri, això és absolutament immerescut 
en el cas de la Llei del dret a l’habitatge, és absoluta
ment immerescut perquè –i molt breument ho diré, però 
ho haig de dir– partíem de zero sota zero en polítiques 
d’habitatge. (Remor de veus.) Perquè, quan vostès go
vernaven i nosaltres vam començar a treballar, vostès 
a Catalunya no posaven un euro en el pressupost dedi
cat a política d’habitatge, i vostès a Espanya deien que 
la solució era urbanitzar i edificar més, perquè així hi 
hauria més oferta i la gent tindria millor accés a l’ha
bitatge. I els resultats estan on estan: agafin el tren i 
vagin una mica més avall i se’n van al País Valencià, 
i veuran el resultat de la seva proposta. (Persisteix la 
remor de veus.) 

Això és el que teníem, i –ara ho comentàvem– no calia 
que ho fessin molt bé, no calia ni que ho fessin bé, ni 
tan sols que ho haguessin fet de forma regular no tin
dríem el problema que tenim avui sobre la taula. I això 
ho faig per contextualitzar, i prou, eh?, perquè vull par
lar de la Llei del dret a l’habitatge. Però vostès han 
presentat les esmenes a la totalitat i han d’entendre que 
nosaltres ens defensem. I contextualitzo el que passa en 
aquesta matèria amb aquesta breu referència. A partir 
d’aquí vull parlar del contingut de la llei, perquè és ve
ritat que és una llei de caràcter integral, que va a buscar 
on tenim competències a Catalunya, i, amb tot, diu al
guna cosa, i voldria tenir l’oportunitat d’explicar tot allò 
que diu la Llei del dret a l’habitatge i que mai no s’ha 
dit, eh?, perquè nosaltres quan anem pels pobles i ciu
tats a explicar aquesta llei sempre diem que és una mica 
desesperançador, però..., desesperançador no, és una 
mica trist veure tot el que no es diu sobre aquesta llei, 
que és molt més, hi ha molt més del que s’ha dit, perquè 
el que s’ha dit és tan i tan i tan i tan poc, que francament 
penso que hem de reconduir aquesta situació. 

Gairebé només s’ha parlat d’això, del famós lloguer for
çós dels pisos injustificadament buits. En el debat medià
tic i també en el debat polític s’ha obviat radicalment, 
i creiem, a més, que interessadament, tota la resta de la 
llei, tot l’essencial de la llei. Just quan estem intentant 
posar mesures potents sobre la taula en matèria d’habi
tatge, i, sobretot, parlar de les persones excloses del 
mercat de l’habitatge, de les quals no s’ha parlat mai, 
es produeix una autèntica ofensiva que intenta dirigir la 
nostra atenció cap als problemes que tenen els propieta
ris que volen llogar els seus pisos. 

Vostès es consideren representants d’aquests propieta
ris, i crec que això no tenen dret a ferho. Nosaltres som 
sensibles a la problemàtica que pateixen els propietaris 
que tenen problemes i per això, precisament, hi posem 
mesures, i per això les venim posant en la llei i en la 
mateixa pràctica del Govern, però no volem renunciar, 
i no renunciarem, a parlar de la gent que, senzillament, 
està exclosa del mercat de l’habitatge, i que són molts, 
són molta gent, i que segurament no té la capacitat de 
ferse veure mediàticament i políticament. D’aquesta 
gent hem de parlar en aquest país. 

I la nostra sensibilitat cap al problema dels propietaris 
es reflecteix en el fet que és Catalunya l’única comuni
tat autònoma que té xarxes de mediació avui dia, que té 
xarxes d’inclusió social, que té un programa de cessió 
d’habitatges on el propietari es pot desentendre absoluta
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ment del seu habitatge, que el gestiona el programa. 
No ens neguin, doncs, no ens neguin, la sensibilitat per 
resoldre el problema de la desocupació..., perquè no hi 
és en absolut. 

Miri, vostès s’esgarrifen per una cosa que s’està fent a 
Europa. A cap país d’Europa hi ha la quantitat d’habi
tatges buits que tenim aquí. I en aquests moments hi 
ha normatives europees, estrangeres, d’altres països, 
clares, sobre la possibilitat d’actuar en la desocupació, 
amb fórmules molt similars a les del lloguer forçós. 
I ho tenen a Escòcia, i ho tenen a Dinamarca, i ho tenen 
a França, i ho tenen a Bèlgica. 

Per tant, si us plau, em sembla que el que necessiten 
vostès, senyors de l’oposició, és modernitzar una mica 
més el seu discurs, perquè el lloguer forçós que plante
ja la Llei del dret a l’habitatge no és de cap de les mane
res la mesura que ens hem inventat per resoldre el pro
blema de l’habitatge. No és això; senzillament, és un 
mecanisme que culmina una actuació que precisament 
va dirigida a fomentar que la gent posi els seus habitat
ges en el mercat. I pensin una cosa, els únics que han 
fet alguna cosa, els únics governs que han fet alguna 
cosa en aquesta matèria, són: País Basc, Catalunya i 
també Astúries, ara, ningú més. 

Per tant, reconegui’ns el dret a dir alguna cosa sobre 
el que hem observat a partir d’aquesta experiència en 
aquestes tres comunitats autònomes. I els sistemes que 
s’han posat a la pràctica per fomentar l’habitatge en llo
guer acrediten allò que diuen els companys nostres bas
cos, que ens diuen: «Mireu, els instruments d’ocupació 
dels pisos buits seran efectius en la mesura que hi hagi 
una política» –vénen a dirne– «de pal i pastanaga.» La 
pastanaga són els ajuts, és la mediació, són les facili
tats, i el pal és l’advertiment que en aquesta matèria, 
senyors, hem de tenir un posicionament contundent, 
que no és justificat que en determinades àrees on hi ha 
una demanda explícita d’habitatge, sense justificació es 
pugui tenir un habitatge desocupat, perquè això és injust 
i perquè això significa incomplir la funció social de la 
propietat d’un habitatge. No és tan difícil d’entendre. 
I, com els deia, és absolutament assimilable a les mesu
res que s’estan prenent en altres països. 

I, en tot cas, quedi clar que l’essencial de la llei, la res
posta de la llei al problema de l’habitatge no és aques
ta –és una mesura més, com els deia–; la solució, la 
pretesa solució que plantegem per resoldre el problema 
de l’habitatge és un conjunt amplíssim de mesures, que 
per alguns és «farragós», per, senzillament, intentar 
anar a buscar allà on tenim problemes..., intentar donar 
una resposta a cadascun d’aquests problemes. I corregi
rem coses, si estan malament, i si després quan apli
quem la llei observem que hi ha coses a millorar, doncs, 
les millorarem, però estem introduint un tema innova
dor en aquest país. 

Dins d’aquestes amplíssimes mesures que els deia, que 
n’hi ha que signifiquen obligacions per a les administra
cions, altres per als mateixos particulars, altres que inci
deixen en el que ens està passant en el mercat lliure, jo 
crec que és destacable aquesta idea d’intentar crear un 
parc, un parc d’habitatges, el més extens i integrat possi

ble, destinats a resoldre el problema de la gent que no 
pot llogar o adquirir un habitatge en el mercat lliure. 

El nostre Govern cada cop coneix més i millor les neces
sitats d’habitatge d’aquest país, i a partir d’aquí jo els 
puc assegurar que són molt superiors al que hauríem 
imaginat. I això ens obliga, ens obliga a fer un esforç 
per aconseguir que hi hagi un parc d’habitatges el més 
ampli possible i consolidat al llarg del temps per no 
tornarnos a trobar que la gent que necessita un sos
tre està absolutament a expenses de les conjuntures del 
mercat. 

Si volem aproparnos a les mitjanes europees de parcs 
socials i, a més, volem tenir en compte aquest incre
ment, que cada vegada serà major, de la mobilitat que 
necessita la gent en aquest país, no podem obviar la ne
cessitat d’aquest parc. I és a partir d’aquesta percepció 
que la llei incorpora algunes idees essencials, per exem
ple, la del parc estable. Clar que sí! La llei el que plante
ja és que els habitatges protegits no poden ser desquali
ficats en pocs anys, perquè ens costen un esforç molt 
gran a la comunitat per anarlos perdent pel camí. 

No podem oblidar, a més, que una cosa són els habi
tatges protegits públics, que aquí, evidentment, estem 
d’acord que majoritàriament han de ser de lloguer, però 
és que també tenim habitatges protegits privats, per
què l’aposta d’aquest país és que el sector privat també 
s’impliqui a l’hora de donar la resolució, la resposta als 
problemes de l’habitatge. I aquests habitatges poden ser 
venuts, evidentment, es pot recuperar la inversió, però 
s’ha de respectar aquest règim de protecció ampli, per
què, si no, no tindrem aquest parc que permet que la 
gent ens puguem moure amb llibertat i puguem tenir 
una resposta en cadascuna de les etapes de la nostra 
vida. 

És curiós, a més, i ho sap, i és convenient que ho sàpi
guen, que ara alguns països de la Unió Europea ens 
estan mirant a nosaltres en aquest tema, perquè els inte
ressa la fórmula de la protecció a llarg termini, perquè 
és una via intermèdia entre la seva clàssica opció pel 
lloguer tradicional o la propietat tradicional. Per tant, 
no desacreditin aquesta opció, està reflexionada, s’hi ha 
pensat profundament i té un sentit. 

En la mateixa línia de creació d’aquest parc, nosaltres 
volem llançar la reflexió que, més enllà dels habitatges 
protegits que puguem aconseguir de les noves promo
cions en el sòl d’expansió, la ciutat central també ha de 
tenir habitatge protegit. El cas de Barcelona és un exem
ple paradigmàtic, que, a més, és molt similar al de París, 
eh?, ciutats en què ja no queda gairebé sòl d’expansió 
on poder fer les operacions clàssiques que ens han ge
nerat habitatge protegit. 

I per aquest motiu i per criteris de barreja, també, i d’e
vitar la segregació en l’espai en funció dels nivells de 
renda de la gent, que és un tema que clama al cel i que 
és unànime avui que hem de fer propostes cada cop més 
innovadores en matèria de barreja dins de les diferents 
parts del territori, ha d’haverhi mecanismes perquè el 
sòl que ja existeix, la ciutat construïda, la ciutat existent, 
també pugui generar aquest habitatge protegit. 
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I com ho fem? Doncs, per exemple, amb la delimitació 
d’àrees de tanteig i retracte, la mateixa fórmula que 
apliquen a París i que permet anar fent un parc a partir 
del coneixement i la intervenció pública en les transmis
sions que es produeixen. I també amb la directa qualifi
cació urbanística de sòl destinat totalment o parcialment 
a habitatge protegit en els nuclis dels nostres pobles i 
ciutats; una mesura que ja està introduïda en el Re
glament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, que ho 
sàpiguen, i allà ningú ha dit res i ningú s’ha exclamat, 
igual que amb tots els altres supòsits expropiatoris que 
hi ha a les diferents lleis que existeixen en el nostre país, 
i mai a ningú se li ha acudit exclamarse, eh?, doncs, en 
la mateixa línia la llei planteja això. 

Amb aquesta idea de parc, que m’interessa especial
ment que en parlem i que la introduïm en el nostre de
bat, existeix també la previsió d’aquest que anomenem 
«objectiu de solidaritat urbana», eh?, aquesta idea que 
tenim un dèficit històric, tenim un dèficit clarament 
quan ens comparem amb altres països, i, per tant, plante
gem un objectiu a llarg termini. Doncs, que bé!, objec
tius a llarg termini en la política d’aquest país!; és una 
cosa que ens escasseja, francament. 

Per tant, està bé que haguem dit: «Escoltin, en un termi
ni de vint anys hem d’aconseguir que un 15 per cent 
dels habitatges principals dels municipis estigui destinat 
a polítiques socials», que en definitiva vol dir que tin
guin un preu limitat per una o altra via. 

I això no és gratuït –això no és gratuït. Hem fet diverses 
hipòtesis de càlcul, tenint en compte el nombre d’habi
tatges existents i les necessitats que s’han de cobrir i 
a partir d’aquí i amb una forquilla de càlcul del que 
necessitem, hem establert aquest percentatge i aquest 
termini. I aquí hi ha un treball profund al darrere que 
vostès no poden, de cap manera, desacreditar. 

No puc estarme de dirlos que a França, que hi està 
governant la dreta, s’ha arribat a plantejar l’habitatge 
com un nou dret universal. Ja veurem com acaba el seu 
debat, perquè el context en què es va produir la propos
ta, doncs, també genera una certa desconfiança sobre 
com pugui acabar, però és realment notable la sorpresa 
que podem tenir quan veiem que allà, des de la dreta, 
s’està plantejant que l’habitatge pugui ser un nou dret 
universal com la salut o l’ensenyament i aquí ens deses
perem –ens desesperem–, fem grans escarafalls només 
de sentir que alguns diem que s’ha de reestructurar un 
sistema que permet i no només permet sinó que fomenta 
l’exclusió social. 

En el tema hi ha una altra matèria en què voldria tam
bé aturarme: les previsions que fa la llei respecte als 
agents que intervenen en el mercat immobiliari. Senyo
ra Olano, vostè deia que no té clar allò dels registres; 
en parlarem al llarg del procés d’aquesta llei, perquè 
nosaltres creiem que queda bastant clar que hi ha uns 
registres que són d’acreditació i d’inscripció voluntària, 
uns altres obligatoris, però, si no està clar, doncs, tam
poc no es preocupi que nosaltres estem oberts a corregir 
les coses que puguin no ser entenedores. 

Però a mi m’agradaria avui insistir en les idees que 
hi ha al darrere d’aquesta llei. I entre aquestes idees 
n’hi ha una de cabdal, també, que és la necessitat de 

donar respostes a la situació d’extrema feblesa –extre
ma feblesa– que avui viuen les persones que surten al 
mercat a buscar un pis ja sigui en lloguer o en com
pra, i que són objecte de sistemàtic abús per part de 
molts agents sense escrúpols. Aquesta situació no ens 
la podem permetre perquè a més perjudica la gent que 
treballa bé i que no es veu visibilitzada i que no es veu 
reforçada. 

No es tracta de decidir qui pot fer d’agent immobiliari; 
nosaltres sabem que això Catalunya no ho pot dir qui 
en pot fer, però sí que..., hi ho hem estudiat, i des d’una 
perspectiva tecnicojurídica, crec que no ha de patir, se
nyora Olano, sí que volem dir amb quins requisits s’ha 
d’exercir l’activitat de la intermediació immobiliària en 
benefici dels consumidors. 

I en aquest sentit em sembla interessant que els llegeixi 
quatre apreciacions del senyor Santiago Baena, presi
dent del Consell Superior de Col·legis d’Agents de la 
Propietat Immobiliària, que m’imagino que no és gens 
sospitós de ser un radical roigverd o d’algun altre ti
pus. 

Ens diu que ells: «Propiciamos que aparezcan normas 
que como mínimo identifiquen a quien actúa, que tenga 
un seguro de responsabilidad civil y liquide impuestos.» 
Miri que és senzill, però és que això no ho tenim en 
aquest país. 

Ens diu: «España es el único país de la Unión Europea 
en el que no existen normas reguladoras que marquen 
condiciones mínimas para poder actuar en la interme
diación inmobiliaria. Cualquiera pueda vender aquí in
muebles sin ningún requisito ni garantías para el consu
midor, cuando un mercado dinámico y productivo 
requiere que los ciudadanos se sientan seguros.» 

I ell mateix diu: «Provoca risa pensar que el fatídico 
real decreto ley de 2000» –aprovat pel Govern del Par
tit Popular– «propusiera para abaratar el precio de la 
vivienda desregular la intermediación, provoca risa.» 
I això ho diu una persona que es dedica a la intermedia
ció immobiliària. «Y ha quedado claro» –continua–, 
«ha quedado claro que el mercado no regula todo. La 
liberalización no puede basarse en la ausencia de garan
tías para el ciudadano; son necesarias reglas de juego 
para frenar a quien actúa de mala fe.» Això ho diu el 
mateix sector de la intermediació immobiliària. 

Vostè feia també una referència, senyora Olano, al tema 
dels pisos sobreocupats o habitatges pasteres, se n’ha ar
ribat a dir. El Govern està ja..., es diuen coses en la llei 
sobre això, però ja s’han començat els treballs per elabo
rar un nou decret de mínims d’habitabilitat que combini 
en aquesta matèria tant el tema de metres quadrats per 
persona que hi pot haver en un habitatge, el tràfic il·legal 
d’allotjament i les condicions d’insalubritat dels habitat
ges, deixant clar, per això, que de cap manera no podem 
perjudicar els més febles d’aquesta pel·lícula, que són la 
gent que viu amuntegada no pas per gust, eh? 

En definitiva, queda clar: nosaltres votarem en contra 
de les seves esmenes a la totalitat i amb un total convenci
ment. Els senyors de Convergència i Unió demanaven 
que, si es complien determinades condicions, com que 
nosaltres retiréssim el lloguer forçós i la protecció exten
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sa a noranta anys, ells retirarien l’esmena a la totalitat. 
Penso que això del canvi de cromos potser vostès hi es
tan molt acostumats, però nosaltres, no. Si han presen
tat l’esmena, la presenten i és la seva responsabilitat... 

El president 

Senyora diputada... 

La Sra. Clavell i Nadal 

...i vostès donen explicacions de per què la presenten, 
però (remor de veus) no li donin la volta al tema. Acabo, 
senyor president. En tot cas, voldríem que, a partir d’a
ra, es parlés de tot allò que conté la llei del dret a l’habi
tatge i que no s’ha dit. Hi haurà coses a millorar i les 
millorarem, al llarg del tràmit parlamentari. La nostra 
posició ja saben que no és dogmàtica, eh?, que estem 
disposats a parlar de tot, encara que vostès insisteixin en 
això i vulguin traslladar aquesta imatge a la ciutadania, 
no és així, però creiem que les persones que viuen en 
aquest país i que estan astorades davant d’una situació 
que és radicalment injusta, com la que es produeix en 
el nostre mercat immobiliari, exigeixen que posem solu
cions radicalment plantejades sobre la taula... 

El president 

Senyora diputada... 

La Sra. Clavell i Nadal 

...i en això ens hem de trobar. Per tant, hem d’intentar 
no defraudar la ciutadania, desaprofitant l’oportunitat 
que tenim al davant, els ho demanem especialment. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments.) 

El president 

Senyor Sala, demana la paraula? (Veus de fons.) Poden 
fer un torn de tres minuts, atès que hi ha hagut un torn 
en contra, poden intervenir tant el senyor Sala com el se
nyor... Poden fer un torn en contra, si volen; si no volen, 
no cal que el facin. Senyora Olano, vol parlar? (Veus 
de fons.) Doncs té tres minuts. Senyora Olano, primer. 

La Sra. Olano i García 

Gràcies, senyor president. La veritat és que volia utilit
zar el meu torn d’intervenció i preferiria haver primer 
sentit el senyor conseller, que espero que m’encoratgi 
una mica, perquè, realment, la intervenció de la represen
tant d’Iniciativa m’ha decebut molt, sobretot perquè si 
ha fet alguna cosa és demagògia. Escolti’m, estaven 
examinant una llei i, primer, no qüestioni el dret que té 
qualsevol grup parlamentari d’interposar una esmena a 
la totalitat; almenys aquesta diputada l’esmena a la to
talitat l’ha plantejat amb punts concrets de millora. Els 
poden acceptar o no... (Veus de fons.) Em permet? L’es
mena a la totalitat suposava que aquests punts eren im
prescindibles d’acotarho. No estem parlant de senti
ments ni de sensacions, que fins i tot podíem compartir 
–ho hem dit. Estem parlant d’una norma que ha de do
nar solucions, i és en aquesta norma que nosaltres veiem 
contradiccions. I missatges clars és el que hem de donar, 

no el que pretén la norma. Per tant, em sembla que la 
consideració de la senyora Clavell la deixo per a un altre 
tipus de debat que no és el parlamentari. 

Aquestes propostes nostres han estat concises, i li ho 
hem dit. No només ho diu el nostre parlamentari, el 
Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya les 
recolza –òrgan no preceptiu però sí que consultiu, i que 
és important que l’escoltem–, UGT també les recolza. 
Pregunti, realment, als sectors, pregunti a la societat ci
vil i ja veurà com aquestes propostes no són partidistes, 
al contrari, el que volen és que la llei realment serveixi 
i realment pugui complir el seu objectiu. 

Per tant, fer demagògia sí que realment el que demostra 
és que, com a mínim, si m’ho permet, sembla a vegades 
que estem parlant de qualsevol cosa. Per nosaltres és 
molt important el contingut d’aquesta llei. Realment 
esperem que pugui posar mitjans per solucionar el 
problema a Catalunya, però em sembla que el recurs 
d’intentar mesclar les mesures i la tècnica jurídica –que 
és el que després ens evita conflictes i ens atorga solu
cions– amb els sentiments, com a mínim, considero que 
no són propostes que realment responguin a solucions 
de futur. 

Per tant, esperem que... Nosaltres mantenim la nostra 
esmena, esmena estrictament jurídica i tècnica, per al 
bon fi del contingut de la llei, i esperem que, si no ara, 
en el tràmit parlamentari posterior d’esmenes, doncs, 
siguin observades, perquè les considerem cabdals per 
evitar els conflictes després, jurídics, amb els tribunals, 
i donar seguretat als ciutadans. 

Gràcies. 

El president 

Senyor Sala... 

El Sr. Sala i Roca 

Moltes gràcies, senyor president. Molt breument, nos
altres en cap moment hem dit que tot el que s’ha fet a 
la llei és tot..., que no serveix per a res i que, per tant, 
l’esmena a la totalitat significava que havíem de retor
nar el contingut sencer de la llei. Escolti’m, nosaltres 
hem dit ben clarament que aquesta llei té una sèrie de 
virtuts, que aquesta llei té una sèrie d’aspectes positius 
i que nosaltres les hem volgut fins i tot remarcar. Nos
altres el que volíem i el que preteníem era que quedés 
clar un àmbit de negociació per part de qui conforma 
avui dia el Govern en aquesta cambra i per part de qui 
conforma l’oposició. 

Perquè, entre altres coses, vostès són els que van dir..., 
el Govern és el que va dir que estava disposat a pactar 
política d’habitatge amb el nostre grup, grup parlamenta
ri majoritari. I quina ha estat la resposta del Govern? O 
quina ha estat la resposta almenys del grup parlamenta
ri..., de vostè en nom dels tres grups que formen govern 
en aquesta cambra? La resposta ha estat dir..., quan jo 
havia dit: «Les quarantaquatre propostes de govern que 
fa uns mesos van presentar a la societat catalana estem 
disposats a discutirles totes, una per una, a negociar
les», vostè la seva resposta ha estat dir: «Ja les pot posar 
totes al calaix.» Aquest és l’esperit de negociació? 
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Aquesta és la seva voluntat d’arribar en lloc amb nosal
tres? Vostè sí que aplica l’exclusió directament! Directa
ment ha aplicat l’exclusió. 

I, escolti, si nosaltres dèiem de retirar a canvi de parlar 
dels noranta anys i a canvi que vostè retirés la proposta 
del lloguer forçós, doncs, de parlar d’un pacte nacional 
i de parlar de la llei de l’habitatge, això no és cap canvi 
de cromos. Estem al Parlament de Catalunya: això és 
una negociació política, això és política. Què he de pen
sar? Que vostès han arribat a un acord per formar go
vern per canvi de cromos, també? He de fer servir 
aquesta expressió, tan barroera? (Veus de fons.) Clar, és 
que és increïble, no estem d’acord... O sigui nosaltres 
estem per una política d’habitatge, nosaltres som con
seqüents i conscients del problema d’habitatge que hi 
ha en aquest moment a Catalunya. I no només a Catalu
nya, sinó a tot el país, a tot l’Estat, per extensió –per 
extensió– a diferents països de la Unió Europea. I vos
tès no poden seguir posant i assenyalant a Convergència 
i Unió com a culpable únic i exclusiu dels problemes 
d’habitatge que hi ha al país. I vostès, que tant els agra
da separar els de l’esquerra i els de la dreta, avui amb 
el seu parlament m’ha demostrat que de voluntat de dià
leg, no poc, no, gens. (Veus de fons.) 

El president 

Senyora Clavell? 

La Sra. Clavell i Nadal 

Gràcies, senyor president. Evidentment, presentar una 
esmena a la totalitat és absolutament legítim i aquí nin
gú ho ha negat (remor de veus), però un quan presenta 
l’esmena ha d’explicar per què i els altres tenen dret a 
dir que aquesta llei no es mereix una esmena a la totali
tat, i els he explicat els motius. 

Jo estic satisfeta que puguem iniciar un camí en què 
parlem d’idees sobre les polítiques d’habitatge de futur 
d’aquest país. Un tema en què hem de reconèixer tots 
plegats que estem molt verds encara, eh? I, per tant, 
crec que ja hem fet un avanç molt important amb el 
debat d’avui. 

Això de parlar de la demagògia, de la nostra pretesa 
intolerància o del nostre exclusivisme en els planteja
ments, jo crec francament que és totalment gratuït i 
que cada vegada més s’acredita que és una estratègia, 
una tàctica política. Escolti’m, nosaltres no som gent 
intolerant, és que... Mirinnos, estem parlant cada dia 
d’un munt de coses, el Govern està treballant en un 
pacte amb els diferents agents que treballen en aquest 
sector. No vulguin fer veure que som el dimoni, perquè 
no ho som i tampoc em sembla que ens costi tant demos
trarho, la veritat. Som gent que hem treballat molt les 
idees i que, això sí, les defensem i que estem aquí per 
conviccions. 

Si hi ha problemes de tècnica jurídica, no pateixi gens, 
senyora Olano, perquè els problemes de tècnica jurídi
ca es resoldran, però, com que estem en una matèria en 
què estem tan verds, abans que la tècnica jurídica hi ha 
les idees potents que hi ha al darrere d’aquesta llei i de 
les quals penso que encara hem de parlar molt i molt. 

És veritat que a vegades, i en la seva intervenció, senyor 
Carles Sala, permeti’m que li digui, tinc la sensació que 
com més èmfasi posen vostès a l’hora de defensar els 
seus posicionaments, menys raó tenen, no? Una mica 
és el recurs aquell a posar èmfasi per fer veure que estàs 
ofès quan en realitat grates una mica i no hi ha res. Però, 
en definitiva, jo crec que ens n’hem d’alegrar –torno a 
l’inici del meu discurs–, és un moment important, a Ca
talunya s’està parlant d’habitatge i de polítiques d’habi
tatge. Això no s’està fent en altres territoris de l’Estat 
espanyol. Hem d’estar satisfets d’això. 

Per tant, espero que en el procés que s’inicia ara mateix 
vostès no bloquegin ni les compareixences que s’han de 
fer en aquest Parlament dels diferents agents que vin
guin a opinar sobre aquesta llei, ni el procés al tràmit 
posterior d’esmenes; que puguem col·laborar constructi
vament en la resolució d’aquest problema, i que, per 
tant, Catalunya pugui dir que disposa d’una llei del dret 
a l’habitatge capdavantera i referent per a altres territo
ris de l’Estat espanyol. Ja va sent hora que siguem cap
davanters de veritat en alguna cosa, després de molts 
anys en què ens han fet creure que érem capdavanters i 
en realitat estàvem a la cua, sobretot en temes socials. 

Gràcies. 

El president 

Poden fixar ara posicionament el grups parlamentaris. 
Té la paraula, en primer lloc, el senyor Roberto Laban
dera. (El Sr. Sala i Roca demana per parlar.) Senyor 
Sala, he donat tres minuts i, en principi, quedava el 
debat plantejat així. 

Té la paraula el senyor Roberto Labandera. 

El Sr. Labandera Ganachipi 

Gràcies, president. Senyor president de la Generalitat, 
consellers, conseller de Medi Ambient i Habitatge, la 
nostra posició serà contrària, evidentment, a les esme
nes presentades pel Grup Popular i pel Grup de Conver
gència i Unió. 

Nosaltres, conseller, donem suport a la tramitació d’a
quest projecte de llei. Ja ho vam dir en l’anterior legisla
tura, quan es va produir el debat a la totalitat, nosaltres 
ens sentim copartícips, coredactors, coimpulsors d’un 
projecte que necessita aquest país d’una forma urgent. 

Jo crec que en el debat de l’habitatge una de les qües
tions fonamentals, senyores diputades i senyors dipu
tats, és que estem davant d’una realitat absolutament 
complexa, ho deia el conseller en la seva exposició, i a 
més a més no només complexa, sinó que d’aquest debat, 
que ja està fent la ciutadania, que ja està fent el país, 
nosaltres hem de donar una resposta ràpida, una respos
ta tremendament necessària. 

I és per això que no s’hi valen apel·lacions de cap tipus 
–apel·lacions de cap tipus– ni a la demagògia ni a una 
justificació de baixa intensitat, com han estat les justifi
cacions per presentar aquestes esmenes a la totalitat. 
I per què dic «de baixa intensitat»? Perquè hem sentit 
aquests dies també parlar algun portaveu del grup majo
ritari de l’oposició que parlava, diu: «Nosaltres podríem 
fer factible aquest gran acord nacional per l’habitatge.» 
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Senyors de Convergència i Unió, els grans acords nacio
nals es fan en aquest país basats en dos grans actors: el 
Govern de la Generalitat i els ajuntaments de Catalunya, 
o el ajuntaments de Catalunya i el Govern de la Genera
litat, perquè en matèria de política urbanística, com en 
matèria de política d’habitatge, aquests són els que te
nen les competències per poder actuar i aquests són els 
que han de respondre evidentment a les necessitats que 
té la ciutadania. Però no exclusivament, clar que no!, 
no exclusivament, també el sector econòmic, el sector 
de la construcció, els promotors immobiliaris, els ciuta
dans i tots aquells que treballen perquè existeixi la possi
bilitat, avui, que la gent arribi a tenir un habitatge en 
condicions, un habitatge digne. I després ens hi podem 
sumar les forces polítiques, però prou de tenir la sensa
ció que un acord és acord perquè el grup majoritari de 
l’oposició s’hi suma; això serà un acord parlamentari. 

L’acord del país ja s’està fent, ja està funcionant, va co
mençar en l’etapa del president Maragall, continua en 
l’etapa del president Montilla, és l’acord que han signat 
els ajuntaments i la Generalitat per tirar endavant allò 
que sí que és necessari. Aquesta llei, aquest projecte de 
llei és una de les tres peces fonamentals de política de 
ciutat, de política urbanística que té el nostre Govern, 
però de política de ciutat perquè s’acosta més al con
cepte de la ciutadania. Per un cantó, va aprovar, aques
ta cambra, una modificació de la Llei d’urbanisme que 
va permetre major disposició de sòl en la urbanització 
del nostre territori per a l’habitatge social, i la mostra 
està en què pràcticament tenim planificades 1.800 hectà
rees que permetrien la construcció de cent mil habitat
ges que permetrien que cinquanta mil habitatges fossin 
de protecció oficial. Això ja existeix, ja és una realitat. 

La segona gran peça: la Llei de barris. Una altra llei que 
parla del concepte de «ciutadania», i d’una ciutadania 
única, no de ciutadanies de dobles o triples velocitats, 
perquè amb aquella llei anaven justament al cor d’a
quells problemes de les nostres ciutats allà on la situa
ció és més feble, allà on les persones tenen les menors 
possibilitats per millorar el seu entorn, i aquesta llei és 
la tercera peça d’aquesta política de ciutat, d’aquesta 
política de territori. 

No podem avançar –no podem avançar– si no parlem 
també d’alguns temes, de les conseqüències que ha tin
gut el creixement a Catalunya en matèria de territori 
o en matèria demogràfica –m’hi referiré molt breu
ment–, en matèria demogràfica. O és que a algú se li 
escapa que aquest milió de persones, eh?, que han vin
gut a Catalunya en els últims vuit anys no necessiten 
també l’habitatge, no necessiten també unes condicions 
dignes d’habitatge? Aquest ha estat un problema que 
aquell que governava no va saber planificar, no va sa
ber detectar i, a més a més, presoner d’una concepció 
econòmica liberal –o quasi ultraliberal, diria jo–, doncs, 
no intervenia en el mercat perquè pensava que el mercat 
ho solucionaria tot. 

Recordem frases d’algun ministro del Govern de l’Estat, 
del Govern del PP, que deia: «Si la gent compra habitat
ge és que té diners, i el que no compra és que no en té 
perquè no treballa o no té ganes de treballar.» Això es 
va dir, es va dir en aquest país. I, per altra banda, una 
qüestió importantíssima. El president Pujol, l’anterior 

president del Govern de Catalunya, va dir en aquesta 
cambra: «No fem habitatges de lloguer perquè la gent 
no vol llogar.» I es manifestava així que la promoció 
pública del lloguer no tenia lloc en el seu Govern. 

Jo ho recordo perquè cal recordar que, fruit d’aquelles 
frases..., aquelles frases són fruit d’algunes polítiques 
determinades. La manca, la inhibició absoluta que van 
tenir els governs de la dreta conservadora a Espanya i 
a Catalunya, l’ultraliberalisme econòmic que els va ca
racteritzar, perquè de aquellos polvos tengamos hoy es
tos lodos. 

Senyora Olano, vostè té raó en alguna de les qüestions 
que possiblement es puguin modificar. Però hi haurà un 
tràmit d’esmenes –ho ha dit vostè. Possiblement hau
rem de discutir en la tramitació de ponència molts dels 
aspectes que s’han assenyalat. Però ho torno a dir: consi
derem nosaltres, el nostre grup, que no es justifiquen, 
que les causes donades no justifiquen un retorn d’aquest 
projecte al Govern. És més, un flac favor li faríem, un 
escàs favor li faríem a la ciutadania, que demana amb 
urgència una solució per a aquest tema, si avui li digués
sim: «Tenim tant de temps, que retornem el projecte.» 
I és per això, senyora Olano, i és per això, senyor Sala, 
que el nostre grup no donarà suport a aquestes esmenes 
a la totalitat. 

S’ha parlat d’inseguretat jurídica –vostè ho ha dit–, però 
no li he sentit parlar de la situació d’indefensió de les 
persones que no tenen avui un habitatge. S’ha parlat del 
lloguer forçós, però vostè no ha citat que la mateixa llei 
planteja el caràcter inalienable del dret de propietat. No
més conceptualment s’introdueix en la llei un element 
fonamental, que és el tema que en algunes ocasions els 
propietaris incompleixen un element fonamental, que 
és l’ús social de la propietat. I aquest és el concepte 
renovador, senyor Sala, i això és el que hem de discutir. 
I per això jo l’invito i convido, eh?, que fem aquest de
bat amb profunditat. 

S’ha parlat del límit de noranta anys, però fa anys que 
establim nosaltres un tema..., i li reconec que és un tema 
complex i és un tema que segurament generarà molt 
de debat en tota la societat; però també és cert que fa 
mesos, anys, que en parlem, i en aquesta cambra aquest 
diputat que li parla va presentar una proposició de llei 
perquè totes les promocions públiques s’ajustessin a la 
institució catalana del dret de venda a carta de gràcia, 
que ja marcava trenta anys, amb la possibilitat que els 
promotors poguessin incidir en la posterior entrada al 
mercat d’un bé protegit, com és el dret a l’habitatge. 

Per tant, nosaltres considerem que cal discutir. Crec que 
gent que avui ens acompanya... –que, per cert, saludo 
els representants de les entitats i els companys i compa
nyes representants i membres del Govern–, la societat 
necessita que nosaltres li diguem que sí, que estem per 
solucionar el tema de l’habitatge. La societat, els ciuta
dans i les ciutadanes volen saber que el Parlament de 
Catalunya es posa les piles i posa en marxa un debat que 
és absolutament consubstancial a la millora de les con
dicions de la ciutadania. Quina resposta, si no, podríem 
donar a tants joves que se’ns manifesten pels carrers de 
la nostra ciutat demanant –d’una forma jovial, a vega
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des fins i tot provocadora, eh?– el seu dret a l’habitatge? 
I aquesta és la nostra posició. 

Finalitzo, senyor president, si m’ho permet, amb una 
reflexió que fa temps que faig i que vull compartirla 
amb tots vosaltres. Quan parlem dels actors de la resolu
ció del problema de l’habitatge no podem oblidar el 
paper que hi podrien tenir empresaris i sindicats. Crec 
que aquest país té una història llarga en què un cert 
model residencial resolia el problema de l’habitatge 
dels treballadors, dels obrers. Moltes vegades ens en
lluernem amb les polítiques europees de l’habitatge, 
basades en un principi polític fonamental: un acord del 
sector capitalista amb el sector dels obrers. Quan vénen 
al nostre país onades d’immigrants i de treballadors, 
nous treballadors, els empresaris haurien de tenir la res
ponsabilitat del seu allotjament. No de la gratuïtat de 
l’allotjament; sí d’intervenir, de manifestarse de forma 
activa. I els sindicats, que ja fan habitatge de caràcter 
social, haurien també de ser intermediaris en matèria de 
lloguer. 

I jo crec que aquesta és una proposta que hem de fer des 
del món de la política, des del Govern i el Parlament 
als agents socials... 

El president 

Senyor diputat... 

El Sr. Labandera i Ganachipi 

...a empresaris i sindicats. 

Gràcies, president; gràcies, senyores diputades, senyors 
diputats. Rebutgem les esmenes presentades. I, senyor 
conseller, senyor president, tingui la seguretat que el 
nostre grup els donarà suport en la tramitació d’aques
ta llei. 

El president 

El senyor Pere Aragonès, en nom del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, té la paraula. 

El Sr. Aragonès i Garcia 

Gràcies, senyor president. Molt honorable president de 
la Generalitat, honorables consellers, il·lustres diputats 
i diputades, en primer lloc permetinme que els trans
meti la satisfacció que sento de poderme dirigir al Ple 
d’aquesta cambra per primera vegada, i a més és una 
satisfacció afegida ferho en ocasió del debat a la totali
tat del Projecte de llei per al dret a l’habitatge, ja que 
com a diputat de les JERC, les Joventuts d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, dins el Grup Parlamentari 
d’Esquerra, pertanyo a un dels col·lectius socials –els 
joves– que estem patint l’exclusió del dret a l’accés a 
l’habitatge; un dret que en els últims anys s’ha trans
format en un privilegi, en un privilegi per a cada vega
da més sectors de població. Els joves, la gent gran, les 
persones immigrades o les famílies monoparentals han 
patit en els darrers anys unes dificultats cada vegada 
més creixents per poder accedir a un habitatge, ja si
gui de compra o de lloguer, un habitatge de qualitat i a 
preus assequibles. 

Unes dificultats que tenen diverses manifestacions, però 
que estem parlant a grans trets i en primer lloc de l’aug
ment del cost de l’habitatge de compra. S’ha ajustat el 
preu al màxim que poden suportar les famílies i la ciu
tadania, tot recorrent a l’endeutament permanent, mit
jançant unes hipoteques que cada dia s’allarguen més. 
Només en un any, el preu del metre quadrat ha aug
mentat al conjunt del Principat de Catalunya al voltant 
d’un 20 per cent, un 16 per cent més que l’augment de 
l’IPC. 

Paradoxalment, ha augmentat també l’oferta d’habitatge, 
ja que hem passat d’uns 70.000 habitatges l’any 1998, 
construïts aquell any, a una construcció durant l’any 
2005 d’uns 107.000 habitatges, i encara estem a l’espera 
de dades del 2006, que confirmaran aquesta tendència. 
Per tant, aquell argument que ens feien les forces con
servadores, que calia més sòl per abaratir l’accés a l’ha
bitatge, ja no és cert; la realitat l’ha desmentit. 

Els habitatges de lloguer, per la seva banda, han patit 
també un augment del seu cost, un augment del cost 
per part dels llogaters d’un 17 per cent anual, i alhora 
cada any s’han anat subscrivint cinc mil contractes d’ar
rendament més que l’any anterior. Per tant, tornem a 
veure com l’augment de l’oferta no abarateix l’accés 
a l’habitatge. 

Com hem arribat a aquesta situació? Quines són les cau
ses d’aquesta exclusió social que avui pateixen impor
tants sectors de la població? 

En primer lloc, una constant històrica: la rigidesa del 
mercat immobiliari a Catalunya, on els percentatges de 
la propietat i del lloguer són inversos respecte als matei
xos percentatges d’altres països de la Unió Europea. Te
nim un 16 per cent de llogaters, davant un 80 per cent de 
propietaris, quan la mitjana europea és d’un 63 per cent 
de llogaters, davant un 32 per cent de propietaris. 

En segon lloc, hem tingut una demanda d’habitatge sos
tinguda en els darrers anys. Les necessitats d’emancipa
ció dels joves, la demanda d’habitatge per a les persones 
immigrades, el creixement de la mobilitat laboral i la 
diversitat creixent de models familiars amb unitats de 
convivència més petites han contribuït a mantenir la de
manda d’habitatge en uns nivells alts. 

Sobretot, també, una de les causes d’aquesta situació 
que patim és la canalització de la inversió del capital 
privat al sector immobiliari, com a valor refugi davant 
les alternatives de la borsa o el capital de risc, fet que 
ha situat el mercat de l’habitatge en una deriva especula
tiva de difícil solució. Aquesta espiral especulativa té 
bona part de l’origen també en l’augment del negoci 
hipotecari com a font d’ingressos del sector bancari, un 
sector que ha esdevingut alhora finançador de les hipote
ques i promotor, a través de la seva propietat acciona
rial, de moltes societats privades; per tant, ha estat en 
les dues bandes d’aquesta espiral. 

Per altra banda, a Catalunya tenim un model econòmic 
basat en la construcció com un dels seus sectors deter
minants: un 18 per cent del producte interior brut i un 
23 per cent de les altes a la Seguretat Social en el glo
bal estatal. Una situació de la qual no són aliens ni els 
Països Catalans ni Catalunya en particular, ja que és en 
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aquest territori, a Catalunya, on en vuit anys el sector 
de la construcció ha augmentat el doble que el producte 
interior brut: el sector de la construcció ha augmentat un 
48 per cent; el producte interior brut, un 24 per cent. 

Per altra banda, també, els terminis excessivament curts 
de vinculació de l’habitatge protegit al seu règim jurídic 
i el fet que la política d’habitatge no hagi estat una prio
ritat durant molts anys per als governs català i espanyol 
n’és una altra de les causes. No hi ha hagut fins al pri
mer Govern catalanista i d’esquerres del 2003 una prio
ritat política pel que fa a l’accés a l’habitatge. 

A més, el model de finançament autonòmic, que pro
dueix encara –i, pel que sembla, durant uns quants anys 
més– uns resultats escassos, ha contribuït també que el 
Govern català no tingui els fons que voldríem per fi
nançar una política d’habitatge valenta, de construcció 
d’habitatge social. I, sobretot, ha afectat també en una 
insuficiència d’ajudes directes a l’accés a l’habitatge. 

I, finalment, la manca de poder polític per part de la 
Generalitat sobre molts aspectes que avui encara no en 
tenim la competència i que fan referència al mercat de 
l’habitatge, com per exemple la fiscalitat dels tributs 
més importants, la regulació hipotecària o arrendatícia. 
I si ho sumem a la inacció o a l’acció en altres direc
cions –cosa que és pitjor– dels successius governs de 
l’Estat..., van situar el nostre país l’any 2003 a la cua 
d’Europa en polítiques d’habitatge; una situació que 
hem començat a remuntar però que encara estem lluny 
de solucionar. 

En els últims mesos, les mobilitzacions socials i l’aug
ment de l’habitatge com la principal o una de les princi
pals preocupacions en totes les estadístiques que es fan 
a la ciutadania evidencien que cal abordar aquesta te
màtica, sobretot amb valentia, ja que ha estat fins i tot 
la mateixa Comissió Europea qui la setmana passada 
aprovava un informe on alertava dels riscos del manteni
ment d’aquest verdader festival especulatiu en l’àmbit 
de l’habitatge. 

Cal, doncs, una intervenció, sí, una intervenció decidi
da de l’Administració en el mercat immobiliari, una 
intervenció que reguli, que doti de transparència el sec
tor i que ho faci per tal d’afavorir l’habitatge protegit i 
el lloguer; un lloguer que s’afavoreix, per exemple, do
nant suport al Congrés dels Diputats a les desgravacions 
fiscals en l’IRPF, cosa que no han fet alguns grups d’a
questa cambra, que hi han presentat esmenes a la to
talitat i que es vantaven de tenir unes grans polítiques 
de suport al lloguer. 

Aquest projecte de llei, doncs, suposa un pas endavant i 
valent. No pot ser l’únic, i no haurà de ser l’únic, perquè 
no només amb una llei i no només amb les competèn
cies de la Generalitat podem garantir un dret universal 
a l’accés a l’habitatge. Però sí que és el pas més impor
tant que s’ha fet en aquesta matèria a Catalunya en les 
darreres tres dècades. Aquest projecte de llei aporta, 
segons el nostre punt de vista, importants novetats en 
diversos sentits. 

En primer lloc, situa les polítiques d’habitatge al centre 
de les polítiques socials, combat l’especulació i els usos 
anòmals dels habitatges, perquè qualifica les polítiques 

públiques d’habitatge com a servei d’interès general; 
perquè defineix els supòsits de mal ús de l’habitatge, 
com la desocupació, la sobreocupació, l’infrahabitatge 
i les sancions que se’n deriven; perquè estableix el dret 
al reallotjament en casos de mobbing immobiliari quan 
l’edifici queda en estat ruïnós; perquè reforça la dis
tribució urbana de l’habitatge social, per evitar la crea
ció de guetos. 

En segon lloc, protegeix els consumidors i garanteix 
transparència en el mercat. En primer lloc, perquè esta
bleix la nodiscriminació en l’accés a l’habitatge; per
què sanciona l’assetjament immobiliari; perquè crea un 
registre d’agents immobiliaris obligat, per atorgar trans
parència i habilitar professionalment el sector. 

Per altra banda, aquest projecte de llei clarifica i ordena 
l’acció de l’Administració en les polítiques de l’habi
tatge. En primer lloc, habilita legalment el futur pla 
territorial sectorial d’habitatge; estableix –i això és molt 
important per a les polítiques municipals d’habitatge– 
els plans locals d’habitatge com a eixos per a qualsevol 
política en l’àmbit local en aquesta matèria, i determina 
que hi haurà un registre únic de sol·licitants d’habitatge 
social. 

Finalment, aquesta llei impulsa la creació d’un parc 
permanent d’habitatge, que és la deficiència que avui 
tenim més acusada, d’habitatge protegit i d’impuls del 
lloguer, en primer lloc, amb un termini de trenta anys 
de qualificació d’habitatge protegit en cas de sòl privat 
i noranta en cas de sòl públic; determina la possibilitat 
de delimitar àrees on les administracions puguin exercir 
el dret a tanteig i retracte, i estableix mecanismes per tal 
d’aconseguir aflorar al mercat els habitatges desocupats 
mitjançant incentius, ajudes, subvencions, garanties i, 
en casos de voluntat manifesta de mantenir un habitat
ge desocupat incomplint la seva funció social, poder 
de subrogarse en el dret a l’usdefruit per tal de posar 
l’habitatge al mercat de lloguer. 

Són mesures que concreten aquest pas endavant que 
suposa aquesta llei. Però cal anar més enllà, sense cap 
mena de dubte, cal donar forma al pacte nacional per 
l’habitatge i demanar també al Govern de l’Estat que 
s’impliqui, com a part determinant que és, per facilitar 
l’accés a l’habitatge. 

Perquè creiem que l’habitatge ha de ser un dret i no un 
negoci, el Grup Parlamentari d’Esquerra donarà suport 
a aquest projecte de llei i rebutjarà les esmenes a la to
talitat. Els sectors socials, els joves, la gent gran, les 
persones immigrades que avui veuen no garantit el seu 
accés a l’habitatge s’ho mereixen. 

Gràcies. 

El president 

Té la paraula en nom del Grup Mixt el senyor Albert 
Rivera. 

El Sr. Rivera Díaz 

Gràcies, senyor president; gràcies, senyors diputats i 
diputades. En primer lloc, m’agradaria situarme en 
aquest debat des del punt de vista d’un grup que acaba 
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d’arribar a aquesta cambra fa quatre mesos i d’un projec
te que ja venia treballat de l’anterior legislatura. 

El primer que he de dir és que sento satisfacció de veu
re com aquí es parla d’habitatge, tot s’ha de dir. I s’ha 
de reconèixer que ja és hora que aquí es parli d’habitat
ge i d’aquestes qüestions i no d’altres. 

En aquest sentit, recordarem un article, l’article 47 de la 
Constitució espanyola, que diu que «todos los españoles 
tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, que los 
poderes públicos promoverán las condiciones necesa
rias y establecerán las normas pertinentes con el fin de 
hacer efectivo este derecho, y regularán la utilización 
del suelo conforme al interés general con el fin de impe
dir la especulación». 

Doncs bé, aquest article, que és un mandat als poders 
públics, està clar que en aquest país no funciona o no 
ha funcionat fins ara. És necessari, doncs, que funcio
ni, tant per part del Govern central com també per part 
del Govern de la Generalitat. Fins ara, els ciutadans i 
la gent que està aquí present també com a convidats 
poden saber que no hi ha hagut una tasca suficient per 
garantir aquest dret. Llavors, analitzant les situacions i 
analitzant els casos, podem parlar del tipus d’interès, de 
l’especulació possible, de la Llei del sòl, de l’increment 
de població, del poc incentiu al lloguer que tenim en 
aquest país, però en definitiva tenim un problema sobre 
la taula i l’hem de solucionar. 

I nosaltres tenim el mandat, els parlamentaris d’aques
ta cambra, de solucionar problemes als ciutadans. Per 
tant, el que he de dir ja d’entrada és que, com han vist, 
el nostre partit no ha proposat una esmena a la totali
tat perquè creu que, quan s’entra un problema com el 
de l’habitatge en aquest Parlament, el que s’ha de fer 
és parlar, negociar, esmenar, però mai –mai– bloquejar 
l’entrada de solucions a un problema real com és el de 
la «vivenda». 

El senyor Montilla –el senyor president– va oferir a 
tots els membres de l’oposició una mà estesa per parlar 
del tema de l’habitatge. També he de dir –i ho reconei
xo– que entrar aquesta llei d’aquesta manera i, bé, sense 
tenir en compte, doncs, aquest possible pacte, no és la 
millor manera de començar un pacte. Crec que per ar
ribar a un pacte s’han de parlar les condicions, i així no 
ens trobaríem amb oposicions com les que es fan en 
aquesta cambra i situacions diferents de Govern i oposi
ció. Però en qualsevol cas, espero i desitjo que aquest 
pacte també tingui en compte les esmenes parcials que 
proposarà el nostre partit i suposo que altres partits de 
l’oposició, i que puguem arribar a un acord en aquells 
punts que discrepem. 

Hem de dir que la norma és bastant generalista i alho
ra..., tot i que generalista quant al fet que intenta abastar 
tot l’àmbit de l’habitatge, de vegades sí que és cert que 
la tècnica jurídica no és correcta –i ho dic també com a 
jurista–, però en qualsevol cas també estic d’acord que 
aquesta tècnica es pot millorar. 

Per altra banda, hi ha un punt que sí que hi hem de dis
crepar profundament, que és el punt de criminalitzar els 
petits propietaris i els ciutadans. No estem d’acord en 
això. Jo crec que aquí hem passat vinticinc anys sense 

donar suport, sense donar solucions a aquest problema, i 
ara, de no fer res, passem a castigar els petits propietaris 
i la gent que ha estalviat i ha comprat un pis. Això no 
és una bona solució. Entenem que hi han camins inter
medis, que hi han solucions pel camí molt millors que 
arribar a aquest extrem. 

L’article 3.d parla d’habitatges desocupats d’aquells que 
tenen més de dos anys sense cap causa justificada. Els 
articles 41 i 42 parlen de situació anòmala d’una «vi
venda», d’un habitatge que no està ocupat. Jo crec que 
arribar a aquests termes i arribar a parlar d’expropiació 
o d’expropiació del dret d’usdefruit no és el que la ciu
tadania demana. Jo crec que hi han mesures pel camí, 
ho torno a dir, molt millors que aquestes, que no s’han 
posat a la pràctica. 

Per què –i això és el que proposem nosaltres i aquí vin
dran les nostres esmenes parcials– no traiem aquesta me
sura?, per què no suprimim aquesta mesura i apostem 
fortament per altres mesures incentivadores? És a dir, 
per què no apostem per l’incentiu i per la garantia dels 
arrendadors i els arrendataris? Per què no anem... (Algú 
diu: «Ja hi és!») Ja hi és, però evidentment després par
lem d’expropiació forçosa. 

Jo proposo –i ja ho dic en aquesta cambra– que el nos
tre partit no entén aquest concepte d’expropiació for
çosa, ho torno a dir, dels ciutadans. En aquest país, 
el 90 per cent de ciutadans són petits propietaris, per 
tant no volem criminalitzar el 90 cent de la situació; 
culpa dels poders públics que no han actuat fins ara. 
La culpa no és dels ciutadans, la culpa és dels poders 
públics que s’han passat vinticinc anys sense actuar. 
Per tant, de cap manera acceptarem que es criminalitzi 
el propietari. 

Per altra banda, també hem de dir en aquesta mateixa 
línia que és cert que la intervenció és necessària, però 
ha de ser subsidiària; per tant, vol dir que hem d’entrar 
a regular allò que el mercat no pot. I ho torno a dir, crec 
que no s’han posat mesures suficients per intentar regu
lar situacions. 

I parlem de garanties. Es parla de forma molt general 
a la llei de posar garanties. Volem un compromís ferm 
del Govern i també de tots els grups de l’oposició per 
posar garanties a sobre de la taula. Els propietaris ne
cessiten garanties per treure els pisos al mercat i els 
arrendataris necessiten també incentius fiscals. Perquè 
ja està bé –ja està bé– de dir, i ho torno a dir, que els 
ciutadans són els culpables de totes les situacions que 
es donen en l’habitatge. 

Aquí a Catalunya, el pacte del Tinell, precisament del 
Govern, parlava d’incrementar els incentius fiscals per 
als arrendataris. Doncs no s’han incrementat. En altres 
comunitats autònomes es dupliquen els incentius fiscals 
que tenim a Catalunya. 

Per tant, demanem des d’aquí, i també ho demanarem 
amb les nostres esmenes, que s’incrementi l’incentiu 
per a les persones que volen llogar un pis. Hem de fer 
possible –hem de fer possible– que el lloguer deixi de 
ser allò que ningú vol, com deia el senyor Pujol. No, el 
lloguer és l’eina fonamental per garantir el dret a l’ha
bitatge. Hem d’apostar fortament pel lloguer, evident
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ment sense..., i representant, evidentment, i també res
pectant la propietat privada i qui desitgi comprar, però 
el principal problema que tenim en aquest país és el llo
guer. Estem en quotes de lloguer baixíssimes respecte 
a Europa. A Europa estan en mitjanes de 70 per cent de 
lloguer, aquí estem en una mitjana d’entre el 10 i el 15; 
és una mitjana baixíssima, necessitem incrementarho. 
Com? Les nostres solucions i les nostres esmenes aniran 
encaminades en dues vies: una, a l’àmbit públic i una, 
altra a l’àmbit privat. 

Creiem, i així ho portem al nostre programa..., i ja li ho 
vam manifestar també al senyor president que nosaltres 
coincidíem en la necessitat de crear cinquanta mil habi
tatges de protecció social, però la diferència que teníem 
amb el Govern és que nosaltres creiem que aquests cin
quanta mil habitatges han de ser de lloguer. Creiem que 
s’ha de fomentar això, perquè hi han molts joves que no 
poden accedirhi i ni tan sols es plantegen una compra; 
hi han moltes famílies monoparentals, divorcis... És que 
la realitat social del segle xxi és molt diferent de la que 
hi havia. Per tant, necessitem habitatges de lloguer..., 
per poder emanciparse, per poder crear famílies. La 
natalitat, aquí ningú en parla; resulta que els joves –i li 
ho puc dir jo també– tenim molts problemes per plan
tejarnos tenir una família, perquè no podem conviure i 
no podem viure avui dia, ni tenir pisos. Per tant, neces
sitem també tenir en compte això a l’hora de promocio
nar l’habitatge per als joves i per a les famílies. 

D’altra banda també, com li deia, habitatge, però també 
a l’àmbit privat. Què ha de fer? Per nosaltres el que ha 
de fer l’àmbit públic és posar d’acord l’oferta i la de
manda, posar garanties per als propietaris, ho torno a 
dir, i incentiu fiscal per als qui volen llogar. I el mercat, 
amb aquest intervencionisme positiu, d’incentiu i no de 
càstig i no de sanció i no d’expropiació, segurament 
funcionarà millor. Fins ara no s’han pres aquestes mesu
res; ara, nosaltres volem que siguin les principals me
sures. 

També he de dir que hi han aspectes positius en aquesta 
llei que valorem, com la protecció als consumidors, la 
igualtat de les ofertes. Creiem que és fonamental que 
hi hagi una transparència a l’hora de parlar d’ofertes. 
Valorem positivament la intervenció que es fa sobre 
la qualitat de l’habitatge; hem vist casos a Catalunya 
d’aluminosi i molts casos de construccions dels anys 
seixanta lamentables, que, evidentment, això avui dia, 
en ple segle xxi i per garantir la igualtat d’oportunitats 
no poden ser permesos. Per tant, valorem positivament 
l’aposta que fa el Govern amb aquesta llei per la qualitat 
en l’habitatge. 

També, per altra banda, hem de dir que, bé, s’ha parlat 
en aquesta cambra d’esmenes a la totalitat. Nosaltres, 
sincerament, creiem que aquí no hem de parlar d’esme
nes a la totalitat; no s’ha de deixar de parlar de l’habi
tatge, se n’ha de parlar, s’ha d’admetre a tràmit. Ara 
bé, ja els ho dic..., i així espero que tinguem també la 
col·laboració del conseller per poder parlar d’esmenes 
parcials, que ens posem tots d’acord, perquè l’habitatge 
ja no és un problema ni d’esquerres ni de dretes, ni de 
joves ni de grans, és un problema de tots. I per tant ens 
hem de posar tots d’acord per fer una llei que doni solu

ció a tots els ciutadans, independentment de les seves 
condicions. 

En aquest sentit he de dir, i crec que és de justícia dir
ho, que el nostre partit, com poden comprovar, no farà 
una oposició evidentment per enderrocar el Govern. En 
aquest cas, nosaltres no presentem esmena a la totalitat; 
creiem que s’ha d’admetre a tràmit, creiem que els ciu
tadans han de saber que hi han partits a l’oposició que 
actuen i col·laboren amb el Govern quan creuen que són 
problemes socials que tenen força i que tenen preocupa
da la ciutadania. 

Per tant, amb el nostre partit, en aquest cas –ja li ho dic, 
i ja ho vaig comunicar també al senyor president–, tin
drà sempre la col·laboració per parlar de problemes reals 
en aquesta cambra, per parlar d’habitatge, per parlar de 
seguretat i d’altres assumptes. I, per tant, no presentem 
aquesta esmena a la totalitat i tampoc entenem..., bé, sí 
que ho entenem, perquè evidentment l’oposició o un 
determinat tipus d’oposició ha de fer aquest tipus de 
propostes; nosaltres no, nosaltres ho admetem a tràmit, 
presentarem esmenes parcials, parlarem amb el conse
ller per intentar arribar a acords en alguns punts en què 
discrepem, i igual que vam fer amb la Llei de dependèn
cia, que vam primar els drets socials sobre els recursos 
d’inconstitucionalitat i vam donar suport a aquesta Llei 
de dependència, avui ho fem aquí, en aquesta cambra, 
sobre l’habitatge... 

El president 

Senyor diputat... 

El Sr. Rivera Díaz 

Aquest partit sempre estarà al costat dels ciutadans, sem
pre estarà al costat de les preocupacions socials que hi 
han al carrer. 

I també s’ha de dir, per tant, que aquells membres del 
Govern i aquelles manifestacions que s’havien fet, par
lant del nostre grup, dient que érem un partit que trenca
va la cohesió social..., si parlar d’habitatge i donar su
port a això, si parlar de llei de dependència i de drets 
socials no és col·laborar a la cohesió social... 

El president 

Senyor diputat... 

El Sr. Rivera Díaz 

...nosaltres creiem que l’actitud del Govern està equivo
cada. Han de veure que hi han grups d’oposició que 
poden col·laborar i que poden treballar en alguns assump
tes, tot i discrepar profundament en algunes mesures 
intervencionistes com les que hem anomenat. 

Moltes gràcies, senyors diputats i diputades. 

El president 

Senyor Sala... (Pausa. Veus de fons.) Ara se li encendrà, 
tranquil. En qualsevol cas, hauria de quedar clar si l’es
mena a la totalitat que presenta Convergència i Unió la 
retira o no la retira també. 

SESSIÓ NÚM. 9.1 PlE DEl ParlaMENt 



22 

28 de febrer de 2007 DIarI DE SESSIONS DEl ParlaMENt DE cataluNYa Sèrie P - Núm. 9 

El Sr. Sala i Roca 

Sí, el Grup de Convergència, el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió ens refermem en l’esmena a la tota
litat i lamentem, en tot cas, que tota la política de mà 
estesa, doncs, potser siguin més paraules que fets, no? 

En tot cas, mantenim l’esmena. No és per enderrocar 
ni per bloquejar cap llei; la paraula esmena així mateix 
ho especifica. I en tot cas, evidentment, nosaltres, en el 
tràmit parlamentari de mesures parcials o d’esmenes 
parcials, farem tot el possible per millorar i omplir de 
contingut aquesta llei que avui, doncs, suposadament, 
i en funció de les majories parlamentàries, s’acceptarà 
a tràmit. 

En tot cas, hi ha algunes qüestions, per exemple, de la 
senyora Clavell, que ha comentat que hi havia una sèrie 
de mesures sobre la desocupació... No sé si es tracta 
d’un error, però... 

El president 

Senyor Sala, una cosa és el posicionament del seu grup 
amb relació a si retirava o no retirava l’esmena a la to
talitat. Una altra cosa són les contradiccions que hi pu
gui haver. Si hi han hagut contradiccions o al·lusions, 
li dono exactament un minut de temps, però cenyeixi’s 
exactament a això. 

El Sr. Sala i Roca 

Bé, doncs, en tot cas, per al·lusions. El representant 
d’Esquerra Republicana ha comentat que el nostre grup 
o els nostres grups, els que havíem presentat esmena a 
la totalitat, no fèiem polítiques de suport al lloguer. Jo, 
en tot cas..., miri, paraules de l’anterior president de la 
Generalitat en una visita a la ciutat de Tarragona, d’on 
sap vostè que jo sóc regidor, que diu: «Tant de bo la 
resta d’ajuntaments fessin el mateix que Tarragona», 
entre cometes. 

I en tot cas, comentant la funció social, que també el 
senyor Labandera hi ha fet referència, i que contradeia 
que nosaltres no defensàvem la funció social de l’habi
tatge. Escolti, la pregunta és: un pare i una mare que 
han pogut comprar amb molt d’esforç un pis per a un 
fill seu i que amb molt d’esforç el vol mantenir buit per 
al futur, això és funció o no és funció social? 

Moltes gràcies. 

El president 

Han demanat la paraula el senyor Aragonès i el senyor 
Labandera. Senyor Aragonès, té també un minut. 

El Sr. Aragonès i Garcia 

Per contradiccions, senyor president, només recordar al 
representant de Convergència i Unió que en la negocia
ció dels pressupostos generals de l’Estat a Madrid qui 
va donar suport al Govern de l’Estat de no acceptar, 
doncs, una desgravació de l’IRPF pels llogaters, doncs, 
en la llei d’acompanyament de pressupostos va ser el 
Grup de Convergència i Unió. I recordar que, si parlem 
de Tarragona i ell ha posat el model de Sant Cugat, cre
iem que és molt oportú posar aquest model atès que allà 

les polítiques d’habitatge les gestiona Esquerra Republi
cana de Catalunya. 

Gràcies. 

El president 

Senyor Labandera, té la paraula un minut. 

El Sr. Labandera Ganachipi 

President... Senyor Sala, quant a la sensibilitat de Con
vergència i Unió en polítiques d’habitatge, jo li voldria 
recordar una dada molt precisa i molt clara. L’any 96 
les polítiques d’habitatge protegit feien que trentasis 
de cada cent habitatges fossin protegits. Els dos man
dats de coalició, en la pràctica, entre el Partit Popular i 
el seu partit al Govern de Catalunya van fer que això 
caigués a menys del 5 per cent del total dels habitatges. 
Llavors va acabar sent conseller de l’Habitatge precisa
ment l’actual portaveu, senyor Felip Puig. De sensibili
tat, poca. 

El president 

No, no li dono la paraula, senyor Puig. No hi ha hagut..., 
hi ha hagut una constatació d’afirmació que vostè va... 
(Remor de veus.) 

Senyores diputades, senyors diputats, els prego que 
acabem aquest debat que portem pràcticament... Hi ha 
hagut ocasió i aquesta presidència ha estat absolutament 
generosa i magnànima en el temps que s’ha donat, per
què aquest és un tema transcendent, i el que s’acaba de 
fer ara és una al·lusió a un fet que vostè era conseller en 
un cert moment. No entenc que hi hagi cap contradic
ció. (Remor de veus). Senyor Puig, digui, digui. 

El Sr. Puig i Godés 

Em sembla evident, senyor president, que atenintme 
al Reglament d’aquesta cambra hi ha hagut una al·lusió 
personal i per tant, apel·lo... 

El president 

Té exactament trenta segons, senyor Puig. 

El Sr. Puig i Godés 

Moltes gràcies. En tot cas lamento haver hagut d’insis
tir, perquè em sembla que era clara i evident aquesta 
situació. En tot cas, senyor president, i senyor diputat, 
als fets em remeto. Les estadístiques de la Generalitat 
de Catalunya demostren perfectament que en els darrers 
tres anys de Govern de Convergència i Unió propor
cionalment es va construir a Catalunya més habitatge 
protegit que en els darrers tres anys, els tres primers 
del Govern tripartit. Proporcionalment, repassin les es
tadístiques, habitatge de protecció oficial construït a 
Catalunya molt més elevat que no pas els darrers tres 
anys. 

Moltes gràcies. 

El president 

Les dues esmenes a la totalitat tal com preveu el Regla
ment es votaran de manera conjunta. 
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Comença la votació. 

S’atura la votació. 

Senyor Sirera...? S’ha aturat la votació –s’ha aturat la 
votació. Senyor Sirera....? 

El Sr. Sirera i Bellés 

Gràcies, senyor president. No podria haver la possibili
tat de votar dues esmenes que són diferents? 

El president 

Senyor portaveu, li he comentat en començar que se
gons el Reglament s’han de votar conjuntament. 

El Sr. Sirera i Bellés 

Gràcies, senyor president. I disculpi’m. 

El president 

Comença la votació. 

Aquestes esmenes han estat rebutjades per 61 vots a 
favor i 72 vots en contra. 

Atès que les esmenes de la totalitat han estat rebutjades 
el Projecte de llei continua la seva tramitació. 

Projecte de llei de l’obra pública (tram. 
200-00008/08) 

El quart punt de l’ordre del dia és el debat... (Aplaudi
ments.) Senyores diputades, senyors diputats, els prego, 
si us plau, que es mantingui el silenci. (Pausa.) Grà
cies. 

El quart punt de l’ordre del dia és el debat de totalitat 
sobre el Projecte de llei de l’obra pública. D’acord amb 
l’article 105.2 presenta la iniciativa l’honorable senyor 
Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques. 

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
(Sr. Joaquim Nadal i Farreras) 

Gràcies, molt honorable president. Senyores diputades, 
senyors diputats, el dia 27 de desembre de 2006 el Go
vern de la Generalitat va aprovar el Projecte de llei de 
l’obra pública que reprenia el projecte que va ser apro
vat pel Govern el dia 4 de juliol, i acceptat a tràmit per 
la Mesa del Parlament el 25 de juliol, i que va decaure 
en acabar la legislatura anterior. 

Aquest projecte de llei es presenta per tres motius princi
pals. Primer, responent a sengles resolucions parlamenta
ries de l’anterior legislatura. Hi ha un mandat parlamen
tari que instava el Govern de la Generalitat de Catalunya 
a fer una llei que regulés l’obra pública a Catalunya. En 
segon lloc, hi ha una necessitat objectiva en aquest ter
reny. I en tercer lloc, és per una clara voluntat política 
del Govern de la Generalitat de Catalunya que presentem 
i proposem avui al Parlament de Catalunya, en aquest 
primer tràmit, aquest projecte de llei de l’obra pública. 
Ho fem per aprofundir en la voluntat del Govern en els 
principis de transparència, d’eficàcia, de publicitat en la 

licitació, l’execució i la projecció de l’obra pública i amb 
la voluntat d’establir els requisits i els procediments que 
s’han de seguir per planificar, programar, projectar, con
tractar, dirigir, executar i controlar l’execució d’obres, 
competència de la Generalitat de Catalunya. 

Voldria afegir que, com no podria ser d’una altra mane
ra, aquesta llei s’ajusta a les previsions de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya en allò que fa referència a 
l’article 148, que regula la competència exclusiva de la 
Generalitat en matèria d’obres públiques; l’article 159, 
que regula les competències de la Generalitat sobre con
tractació en les administracions públiques catalanes, i 
l’article 140, que fa referència a les competències que 
reconeixen la Generalitat de Catalunya en matèria d’in
fraestructures del transport. 

Aquesta llei té tres característiques singulars que la fan 
una llei específica, que respon a aquest mandat parla
mentari que els deia i a aquesta voluntat política, i que 
són les següents: Primer de tot, és la primera llei del 
Parlament de Catalunya en matèria de contractes de les 
administracions públiques de Catalunya. D’acord que 
en un marc en què tant les directives europees com la le
gislació estatal que té caràcter bàsic marquen un terreny 
relativament estret per la intervenció del Govern de la 
Generalitat en la legislació sobre aquesta matèria. Però, 
aprofitant l’espai que deixa, queda clar que és voluntat 
del Govern de la Generalitat de Catalunya d’entrar a 
afegir elements que reforcin aquest caràcter d’una obra 
pública ben controlada, ben dirigida, ben intervinguda, 
a l’hora de la seva execució i de la seva planificació. 

En segon lloc, la segona singularitat és el fet que aques
ta llei estableix el règim comú de les infraestructures a 
Catalunya. Fins ara, el Govern de la Generalitat havia 
legislat en matèries de caràcter sectorial –carreteres, 
ferrocarrils, ports, aeroports, etcètera–, però mai no ha
via entrat en el terreny de regular l’obra pública en allò 
que afecta específicament –i aquesta és també una refe
rència al caràcter d’aquesta llei– regular les obres de 
caràcter civil. 

I finalment, la llei suposa i té la voluntat de clarificar tot 
el procés de l’obra pública, acabar, si n’hi havia, amb 
l’opacitat i entrar a definir amb molta claredat la planifi
cació, com deia, la projecció, la contractació, l’execució 
i la posada en funcionament de les obres. 

Entenem i s’entén en aquest projecte de llei que l’obra 
pública respon o és un projecte complex en què s’han 
de coordinar tots els agents implicats i en què les ad
ministracions planifiquen, els gestors de les obres són 
regulats també, es parla dels ciutadans afectats, dels 
contractistes, els tècnics de les administracions en el 
seu seguiment i especialment el conjunt de la ciutada
nia pel que fa a la seva condició d’usuaris i beneficiaris 
d’aquesta obra pública. 

El contingut de la llei s’estructura amb una exposició de 
motius; un capítol primer destinat a les disposicions de 
caràcter general; un segon capítol que tracta de la plani
ficació i de programació; el tercer, destinat als estudis 
i projectes; el quart, sobre normes complementàries al 
règim de contractació; en el cinquè es tracten els as
pectes relatius a l’execució de les obres, i per últim, un 
capítol sisè que es refereix a l’organització administra
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tiva d’aquestes obres. Tanquen la llei tres disposicions 
addicionals, una disposició transitòria i dues disposi
cions finals. 

Pel que fa a l’objecte de la disposició, voldria senyalar 
que, atès el marc normatiu general que els deia, pel que 
fa a les directives europees i a la legislació bàsica esta
tal, s’opta per elaborar una norma que incrementi els 
requisits establerts en la normativa actualment vigent. 
I s’opta també perquè aquesta sigui una llei que afecti 
per damunt de tot no l’obra d’edificació, sinó principal
ment l’obra civil. I d’acord amb allò que disposa l’arti
cle segon de la llei, l’obra pública que es contempla en 
aquesta llei són les obres d’enginyeria civil, tant obres 
de nova planta com de transformació, restauració o re
forma. I queden al marge de l’objecte d’aquesta llei les 
obres de construcció, les obres d’edificació i les obres 
d’urbanització. 

Quin és l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei? El conjunt de 
les obres públiques competència de la Generalitat de Ca
talunya. No les de titularitat estatal que es realitzin a 
Catalunya, atès que la Generalitat no ostenta competèn
cies legislatives en aquest àmbit. Pel que fa a les obres 
públiques que executen les entitats locals i els ajunta
ments principalment, només s’aplica quan així es determi
na de forma expressa en la pròpia llei, i en cap cas en 
relació amb els aspectes competencials, la forma d’orga
nització del funcionament, que es regeixen per la legisla
ció de règim local, i amb respecte absolut al principi de 
l’autonomia local. 

Quins principis regeixen aquesta llei? Primer de tot prin
cipis relatius a la planificació, programació i projecció: 
La idoneïtat de l’obra a les necessitats socials, econòmi
ques i tècniques. L’adequació de les opcions escollides 
a les característiques del territori on se situa l’obra. La 
idoneïtat dels mètodes constructius. La qualitat dels 
projectes i dels materials. La participació de les perso
nes afectades i les entitats i administracions interessades 
en la pròpia obra. La publicitat dels plans, programes i 
projectes d’obres, la sostenibilitat i la protecció del me
di ambient del projecte. 

Principis relatius al procés de contractació. El principi de 
la transparència i la publicitat de tot el procés de contrac
tació i la informació de les adjudicacions dels contractes 
als adjudicataris i a les empreses i als professionals que 
presenten ofertes, amb respecte a la legislació sobre la 
protecció de dades. 

Principis relatius a l’execució de l’obra: La seguretat 
de les persones, i especialment d’aquelles que execu
ten l’obra, dels veïns i dels futurs usuaris, i la protecció 
dels seus béns. El compliment de la legislació social i 
especialment la relativa a la prevenció de riscos labo
rals, a les obligacions dels empresaris en relació als tre
balladors i respecte també als seus drets. L’eficiència 
dels recursos i mitjans invertits amb relació als resultats 
assolits. I la informació sobre l’execució de les obres a 
les persones afectades, les entitats i les administracions 
interessades. 

Tota la llei gira, doncs, al voltant d’aquests esmentats 
principis i de l’articulació dels mecanismes necessaris 
per assegurarne el compliment en totes les fases de 
l’obra pública. 

La llei defineix qui són els subjectes que participen en 
l’obra pública, i especifica i defineix el caràcter del pro
motor, del gestor, del projectista, del director d’obra, 
del constructor, del delegat d’obra, del coordinador de 
seguretat i salut, de l’oficina de supervisió de projectes i 
dels laboratoris de control i qualitat. I la llei posa un èm
fasi especial en la distinció entre el paper del promotor 
i del gestor, amb la qual cosa el promotor es configura 
com el subjecte a qui correspon l’execució de l’obra, 
i és per tant qui defineix, planifica i tramita el conjunt 
del projecte, i el gestor és aquell que desenvolupa les 
funcions que expressament li hagi encarregat el promo
tor, és a dir, fonamentalment en aquest cas l’Adminis
tració pública. 

Pel que fa a la planificació i programació, la llei defineix 
que és necessari un principi de planificació quadriennal 
de l’obra pública i de programació i de coneixement pú
blic d’aquelles obres que s’hagin de realitzar al llarg o 
en el termini d’un any i en el context, naturalment, de 
l’estructura pressupostària. 

El projecte de llei entra també en la definició de les 
característiques dels estudis i dels projectes, i en distin
geix les característiques i el procediment administratiu 
per a la seva tramitació, i estableix i afirma i subratlla 
que el procediment administratiu no ha de ser un fre, no 
ha de ser una càrrega, no ha de ser un element limita
dor, sinó que ha de ser sobretot un element de garantia 
en la defensa i concreció dels interessos públics, i per 
tant el compliment dels terminis, les característiques de 
publicitat, el respecte a la transparència són elements 
singulars i principals d’un projecte de llei que vol defen
sar, per damunt de tot, aquests principis. 

La llei distingeix, en aquest sentit, pel que fa als estudis 
i projectes, aquesta doble figura de l’estudi informatiu o 
avantprojecte i del projecte, fonamentalment el projecte 
constructiu. L’estudi informatiu de l’avantprojecte –que 
queden determinades quines són les característiques i 
condicions en el projecte de llei i quin n’és el contingut 
mínim– és l’estudi d’alternatives i el tipus de document 
que permet triar, entre diverses opcions, la idoneïtat del 
traçat i de les característiques generals de l’obra, mentre 
que el projecte és el document que defineix les exigèn
cies tècniques de les obres i justifica i desenvolupa de 
forma completa les solucions proposades. Es regula en 
el projecte de llei la documentació que ha de formar 
part del projecte, tot tenint en compte la regulació bà
sica continguda en la legislació sobre contractació de 
l’obra pública. 

I, pel que fa a la tramitació dels estudis i dels projectes, 
la llei incrementa els principis de publicitat; regula amb 
profunditat els supòsits de modificació d’estudis i pro
jectes i la seva tramitació; augmenta també el paper dels 
òrgans de supervisió dels estudis i projectes, i defineix, 
específicament, les condicions per a aquelles obres sub
terrànies en zona urbana quan la llei especifica que, en 
el cas de modificació d’aquests projectes, es requereix 
un estudi geològic específic, i defineix l’existència d’un 
consell assessor de túnels, per tal que intervingui en la 
definició de les característiques d’aquests projectes d’o
bra subterrània en zona urbana. 
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S’estableixen també normes complementàries pel que 
fa al règim de contractació, i es defineix el paper de la 
mesa de contractació, on s’estableixen els criteris que 
s’han de seguir per determinar la composició d’aquest 
òrgan de contractació i de suport i assessorament. 

S’ha destacat també especialment la necessitat que en 
aquests òrgans participi personal tècnic especialitzat. Es 
defineixen les condicions i característiques i la documen
tació necessària per acreditar la realització d’unions tem
porals d’empreses, amb obligació de presentar una me
mòria en què s’indiquin els mitjans econòmics, tècnics, 
personals concrets per a cadascuna de les empreses i 
els que seran destinats a l’execució del contracte espe
cífic d’aquella unió temporal d’empreses. En aquest 
document s’han d’especificar les raons econòmiques o 
d’especialització tècnica o tecnològica que justifiquen 
la constitució d’aquesta unió temporal d’empreses. 

El projecte de llei regula també el procediment de la sub
contractació, i s’estableix la possibilitat que els plecs 
de clàusules prevegin que els contractistes indiquin les 
parts de l’obra que tenen previst subcontractar, i s’intro
dueix la possibilitat que l’òrgan de contractació pugui 
vetar la subcontractació si ho considera necessari o si 
considera que contravé la legislació. En acabar l’obra 
s’ha d’informar de totes les dades referents a la subcon
tractació. 

S’estableix també un criteri de major publicitat i transpa
rència en el procés de licitació, i es crea el registre de 
bones pràctiques en l’execució d’obres a Catalunya. 

Pel que fa al procés d’execució, les finalitats bàsiques 
que es defineixen en aquest capítol del projecte de llei 
són les de millorar la informació als ciutadans i als usua
ris abans de l’inici de les obres i durant el seguiment 
i control de tot el seu procés constructiu, així com el 
control de la qualitat de l’obra pública. I com a nove
tat s’introdueix la necessitat que en obres a partir d’un 
determinar llindar econòmic, o en aquelles en què el 
promotor ho demani, s’ha d’elaborar una memòria fi
nal que permeti disposar de les dades més destacables 
del contracte. 

Pel que fa a l’organització administrativa, es preveu la 
creació, com ja els he dit abans, d’aquest consell asses
sor de túnels, i es preveu també la possibilitat de recór
rer, per a la resolució dels aspectes d’una determinada 
conflictivitat, a mecanismes de conciliació, arbitratge o 
mediació, per poder dirimir les incidències de caràcter 
tècnic que es poden plantejar durant l’execució de les 
obres. 

I finalment, en les disposicions finals de la norma, s’esta
bleix la necessitat d’utilitzar cartografia oficial, que és la 
que es desprèn de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i 
de la llei que vam aprovar en aquest Parlament en la le
gislatura anterior, i la necessària col·laboració entre l’Ins
titut Geològic de Catalunya i els promotors, si escau, 
amb els gestors, per a totes aquelles obres que així ho 
requereixin. 

I finalment, per tal de donar la màxima seguretat a les 
obres en curs, la llei conté una disposició transitòria que 
estableix que tots els estudis i projectes en tramitació en 
el moment d’entrada en vigor de la llei s’hauran d’adap

tar a les determinacions d’aquesta llei en tots els tràmits 
que es realitzin a partir d’aquell moment. 

Responem a una necessitat objectiva, a una voluntat po
lítica i a un requeriment d’aquest mateix Parlament per 
tal de regular, intervenir i afavorir la transparència, l’e
ficiència en l’obra pública a Catalunya. 

Gràcies, senyor president, senyores diputades i senyors 
diputats. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyor conseller. El diputat senyor Josep Rull, 
en nom de Convergència i Unió, per posicionarse sobre 
el projecte de llei. 

El Sr. Rull i Andreu 

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, 
amb el màxim nivell de brevetat, perquè aquesta em 
sembla que serà una llei que la podrem tramitar amb un 
nivell significatiu de consens. De fet, el nostre grup –ja 
ho ha vist, senyor conseller– no hi ha presentat esmena 
a la totalitat. No l’hem presentada per dues raons. 

La primera, perquè volem ser congruents amb un man
dat parlamentari, amb un mandat d’aquest mateix Parla
ment de Catalunya, amb..., diguemne que va tenir dos 
vessants diferents. El primer va ser tot el paquet de reso
lucions que vam aprovar immediatament després dels 
fets del Carmel, eh? Hi havia un mandat de presentar 
aquest projecte de llei reguladora de l’obra pública en 
el termini de sis mesos. I aquí sí que volem posar de 
manifest que hi ha hagut un retard molt considerable, no 
pel fet que s’hagi presentat en aquesta legislatura, sinó 
que el primer cop que es va presentar aquesta iniciativa 
en la legislatura anterior ja acumulava un retard molt 
significatiu. I, per tant, els mandats parlamentaris s’han 
de complir estrictament, senyor conseller. 

Per tant, els comentava que hi havia un primer vessant, 
que va ser aquell paquet de resolucions, i un segon ves
sant, que va ser el dictamen de la comissió d’investiga
ció, que no només plantejava la necessitat de fer una 
llei d’obra pública, sinó que, a més a més, explicava 
quin contingut havia de plantejar, i per tant era tot un 
seguit de recomanacions molt taxades i que li hem de 
reconèixer, senyor conseller, que les hem vistes reflecti
des, en molt bona mesura, en aquesta iniciativa que el 
Govern ha plantejat. 

Per tant, no hi presentem esmena a la totalitat, primer 
per ser congruents amb aquest mandat parlamentari. 

Què és el que es busca, què és el que es cerca en aques
ta llei? Primer, garantir la qualitat dels projectes, com 
a peça clau en el procés d’execució de l’obra pública. 
Segon, la transparència –i vostè hi ha fet referència– en 
el procés de licitació, en totes les seves parts, com a eix 
central de la lliure concurrència –després ens agradaria 
parlar específicament d’aquest punt. El tercer element, 
la planificació i programació de les obres, per tal de 
donar estabilitat al sector, tot evitant fluctuacions exage
rades que impedeixin a les empreses afrontar compromi
sos a mitjà i llarg termini. I en darrera instància l’ele
ment fonamental, que és la qualitat en l’execució de les 
obres; la qualitat en l’execució de les obres, que aquest 
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justament va ser el tema clau, el tema fonamental en tot 
el que va passar en l’esfondrament de la línia 5 al Car
mel. Primera raó, doncs, per la qual no hi hem presentat 
esmena a la totalitat. 

Segona raó: perquè entre l’avantprojecte i el projecte 
també hi ha hagut canvis substancials. Si nosaltres avui 
haguéssim de judicar l’avantprojecte que inicialment 
van sotmetre a informació pública, nosaltres no hau
ríem pogut donar suport a aquesta llei, com a mínim 
d’entrada, eh?, hi hauríem plantejat una esmena a la 
totalitat. Vostès han incorporat canvis que ens semblen 
molt substancials, i canvis que no són de matís. Per 
exemple, permetinme, destacarne dos, no? 

El primer, tot allò que feia referència a les administra
cions locals. I li hem de reconèixer, senyor conseller, 
que quan vam veure el primer text ens va sorprendre que 
vostè hagués estat alcalde d’un municipi, d’un munici
pi important, alcalde de Girona; i també ens acompanya 
la senyora Tura, que va ser alcaldessa en el seu moment 
de l’Ajuntament de Mollet. Però hi ha ajuntaments que 
són més petits que Girona i que Mollet, i, tal com esta
va platejada originàriament aquesta llei, feia del tot im
possible el seu compliment. I aquí, després d’unes al·le
gacions molt rotundes tant de la Federació de Municipis 
com de l’Associació Catalana de Municipis, vostès van 
incorporar..., diguemne, van matisar... Tota aquella pla
nificació a quatre anys..., home, ja els agradaria a molts 
alcaldes, poder fer planificació a quatre anys, quan de
penen dels ritmes de subvenció, que molt sovint els vé
nen donats per altres administracions. I, per tant, la in
corporació d’aquesta expressió «han de tendir a ajustar 
la seva programació al que estableix aquesta llei» ens 
sembla un bon element. 

I segon –i vostè s’hi ha referit, però no, diguemne, amb 
la precisió que potser hauria correspost–, també han 
canviat tot el règim transitori. Les disposicions transitò
ries en el projecte, a l’avantprojecte, el que deien és que 
l’endemà mateix de l’aprovació d’aquesta llei pel Parla
ment, doncs, ja seria automàticament aplicada. Home, 
ens fa l’efecte que el Govern, el seu Govern..., ni el seu 
ni d’altres no tindrien la capacitat, sense un període 
transitori mínimament assequible, de poder, diguemne, 
digerir totes les exigències que es posen sobre la taula 
a partir de la nova llei. 

I, per altra banda, una qüestió que des de diversos fò
rums es va retreure, que és el règim de retroactivitat. 
Vostès originàriament deien que les disposicions com
plementàries, el règim de contractació, contingudes a la 
llei haurien de ser d’aplicació en les licitacions en curs 
en el moment de la seva entrada en vigor. I això era del 
tot impossible; i si era possible retardava extraordinària
ment la tramitació de molts processos i, per tant, alentia 
l’execució de l’obra pública. 

Aquestes, doncs, son les dues raons per les quals no 
hem presentat esmena a la totalitat: per ser congruents 
amb el mandat parlamentari; segon, pels canvis substan
cials que hi ha hagut. 

Què farem d’ara endavant? Doncs, mirarem, en tota la 
tramitació d’aquesta llei, d’impulsar les esmenes que 
ens permetin buscar un cert equilibri, un equilibri entre 
la voluntat de control i la voluntat de donar garanties 

i una certa tendència a burocratitzar excessivament tot 
el procés. I vostè s’hi ha referit. El problema és que 
aquesta llei no pot esdevenir un fre, justament, en la tra
mitació de l’obra pública; que l’accés d’incorporació de 
cauteles i de garanties no sigui utilitzat com un element 
d’escanyament, justament, en la tramitació de l’obra pú
blica. De fet, hi han hagut algunes entitats que deien: 
«Compte a fer pivotar tot el control en l’acumulació i 
superposició de mecanismes de control i supervisió.» 
I de fet vostès fan això: tot un seguit de cauteles del 
controlador, del controlador, del controlador, del contro
lador. I, més enllà d’això, el que hi ha d’haver és un 
element de sentit comú. 

Aquest serà el sentit, doncs, de les nostres esmenes, de 
mirar de trobar aquest equilibri entre el control i la fluï
desa en la tramitació de l’obra pública. 

Però permetinme que, en aquesta part final de la nostra 
intervenció, anem una mica més enllà i judiquem tam
bé l’actuació en la gestió de l’obra pública d’aquest 
Govern i d’aquest país. I aquest és l’element de fons. 
Podem aprovar aquesta llei? Jo crec que l’aprovarem 
i serà una bona llei. Però, escolti, la qualitat de l’obra 
pública no ve garantida només per una bona llei; ve ga
rantida també per la capacitat del govern de gestionar 
bé l’obra pública. I, senyor conseller, aquí tenim un 
problema; el tenim com a país i el tenen vostès com a 
Govern: hi ha un problema greu de qualitat de determi
nada obra pública. Si no, no s’entén com pot ser que 
en quaranta dies –en quaranta dies– hàgim tingut tres 
esdeveniments inquietants des d’un punt de vista de 
tranquil·litat de la població. 

Primer, l’esfondrament del Port de Barcelona, l’esfondra
ment d’una part molt important del moll Prat del Port 
de Barcelona, per un tema de problemes greus d’exe
cució. I vostès no han volgut comparèixer aquí en el 
Parlament; no van deixar que el president de l’Autori
tat Portuària pogués comparèixer aquí. Ja li hem entrat 
unes preguntes orals en comissió, perquè sigui vostè 
que ens expliqui això. Des del silenci, des de l’opacitat 
no es dóna tranquil·litat. Primer element. 

Segon element, les esquerdes del Prat, que vostè ironitza
va i les va ridiculitzar en la compareixença. No, no, són 
unes esquerdes que existeixen, que hi són, i vostès tenen 
l’obligació de donar la cara. 

I tercer element, l’esfondrament del túnel de Vielha. 

Són tres elements que, evidentment, fan referència a un 
problema en la qualitat de l’obra pública en aquest país. 
Per què es produeix? Nosaltres considerem que per di
versos elements, no?, però que afecten el seu Govern 
n’hi ha com a mínim dos: GISA no va bé, senyor conse
ller; GISA en aquests moments no va bé, senyor con
seller; GISA no és capaç de traslladar la confiança ni 
d’exercir el lideratge que correspon en l’execució de 
l’obra pública. Podem tenir una bona llei, però si els 
responsables tècnics de GISA no són capaços de baixar 
a les obres, de liderar els projectes, de donar confiança 
al sector, no ens en sortirem. Aquesta és una responsabi
litat seva, més enllà de la llei. 

I segon element, aquesta bogeria de les baixes que per
meten els actuals plecs de clàusules; baixes que molt 
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sovint són el primer factor per trobarnos davant d’obres 
de poca qualitat; baixes del seu Govern que poden arri
bar al 49,67 per cent. Una obra, 29,20 per cent, que vol 
dir una baixa de 20 milions d’euros –una baixa de 20 
milions d’euros– respecte del projecte inicial. 

Vostè ens parla, diguemne, d’una trajectòria important 
des d’un punt de vista de volum de licitació. Escolti, hi 
ha també un nivell de compliment important d’aquesta 
licitació? Aquesta és la diferència. Molt sovint les obres 
s’alenteixen un cop estan licitades, perquè les baixes 
són tan importants que es deteriora la possibilitat de 
tirarles endavant i la seva pròpia qualitat. 

I aquest és el debat polític de fons que nosaltres li volem 
plantejar, més enllà de la llei; no volem que la llei sigui 
un objecte de polèmica, el que en tot cas serà la nostra 
obligació és controlar aquests dos aspectes: primer, per 
molt bona llei que tinguem, hi ha un problema a GISA 
que vostè ha de poder resoldre, ha de resoldre, i un se
gon element important, que és de confiança i també de 
gestió de tot el procés de licitació, que la llei tal com 
està plantejada no resol. 

Aquesta serà la valoració política de fons que haurem 
de fer al llarg de tota aquesta legislatura. 

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 

El president 

Té la paraula en nom del Grup Parlamentari Socialis
tes  Ciutadans pel Canvi l’il·lustre senyor Roberto La
bandera. 

El Sr. Labandera Ganachipi 

Gràcies, senyor president. Senyors consellers, senyora 
consellera, deixinme que comenci, senyors diputats, 
senyores diputades..., perdó, senyores conselleres, eh?, 
deixinme que comenci per celebrar que en aquesta oca
sió i en aquest projecte de llei l’oposició, els partits 
de l’oposició no hagin presentat esmenes a la totalitat. 
Crec que és un bon principi –ho deia el senyor Rull, jo 
m’hi sumo–; és un bon principi per a una tramitació 
d’un tema que a més a més és tremendament necessari 
que es resolgui al nostre país, com és això exactament 
que és el control de l’eficàcia i la qualitat de l’obra públi
ca, paraules a les quals després em referiré, i que ha fet 
també el senyor Rull. 

Dit això, nosaltres evidentment que donarem suport al 
procés d’aquesta tramitació, considerem que, a més a 
més..., primer, perquè es fa en compliment d’un mandat 
parlamentari que va esdevenir a partir d’una comissió 
d’investigació després dels esdeveniments del barri del 
Carmel. Però, a banda d’això, també perquè –i aques
ta serà la primera part de la meva intervenció– aquest 
projecte de llei és fidel, molt fidel, a aquelles recomana
cions i recull justament això, que ja s’havia deixat molt 
pautat, molt escrit en la comissió de treball que es va 
tenir aquí al nostre Parlament. 

I si em permeten els diputats i les diputades, voldria re
ferirme a aquests aspectes de coincidència i després, en 
tot cas, em referiré a alguns aspectes de la llei, que ha 
estat molt ben explicada per part del conseller. 

Una de les qüestions fonamentals que deia la Resolució 
257 és que diu: «El Parlament de Catalunya constata 
la necessitat que la Generalitat estableixi normes que 
desenvolupin la legislació europea de contractació pú
blica» –tema que també està en l’exposició de motius 
d’aquesta llei–, «tant en els àmbits de l’organització, la 
preparació, l’execució i la fiscalització dels contractes 
de la regulació de les obres públiques que es duen a 
terme a Catalunya i de la formulació dels seus plecs 
de clàusules.» 

Tots recordarem, en el debat d’aquells esdeveniments, 
que vam trobar un seguit de forats, no només en el text 
jurídic, no només en la qualitat dels procediments de 
control de les obres que es feien, una llarga història, a 
la qual evidentment no em remetré, que venia d’un pas
sat en el qual aquests mecanismes no estaven fixats ni 
estaven posats. 

Però algunes de les qüestions que recull el text legisla
tiu, eh?, i que crec que val la pena destacar, d’aquelles 
recomanacions aprovades com a resolució, la 195 i la 
275, és la necessitat d’establir precaucions especials 
per tot allò que fa a les obres subterrànies, que és un 
element fonamental. 

Un segon element fonamental que recomanava, que es 
recomanava en aquell moment era la revalorització del 
projecte, que per nosaltres també és un element clau, la 
idea que segurament s’estava treballant amb una exces
siva celeritat en el tema del projecte, i que va condicio
nat a un altre factor: la necessitat d’un període plurien
nal suficient per a la planificació de les obres públiques, 
això dels quatre anys, que segurament que és més facti
ble des del punt de vista del Govern de la Generalitat 
que el que pugui significar per a determinades administra
cions locals, però que, en tot cas, són dos elements de 
reflexió importants pel planificador de l’obra pública. 

I un altre factor amb relació al projecte. També hi havia 
com a recomanació establerta, s’havia establert com a 
recomanació, i ho recull el projecte, el fet que hi hagi 
un tractament específic de les condicions en què es pu
guin produir modificacions dels projectes, eh? Recor
dem aquells esdeveniments també, que ens vam trobar 
sobre la taula una sèrie de modificacions dels projectes 
molt poc justificades, a vegades modificacions quan ja 
l’obra estava iniciada. Tots sabem de què parlem i, per 
tant, no cal que ens estenguem en aquestes circumstàn
cies. 

És evident també que fa referència a dos factors per 
nosaltres molt importants: el control de la qualitat –s’hi 
ha referit el senyor Rull, als temes de qualitat, i després 
entraré en part de la seva intervenció–, que diu que s’ha 
d’exercir, diu aquella recomanació d’aquesta cambra..., 
la mateixa Administració, la direcció facultativa o bé 
una empresa contractada, però hi havia una recomana
ció específica sobre el factor del control de la qualitat. 

I una no menys important, que també és un debat que 
està en la nostra societat, que és un tema que ens preocu
pa a tots, que és el tema de la seguretat i la salut laboral. 
El tema de la seguretat i la salut laboral són elements 
que també recull el text, en dos sentits fonamentalment: 
el reforçament de tot això, que és la prevenció dels acci
dents laborals, i per un altre cantó, la necessitat que es 
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pugui treballar..., de garantir la independència fonamental
ment, que puguin treballar de forma independent, els 
coordinadors de seguretat i de salut en l’exercici de les 
funcions que tenen. 

Evidentment, no m’estendré sobre altres elements de la 
llei; ja he dit que jo penso que tenim ara, en el procedi
ment de ponència i en el procediment d’esmenes, la 
possibilitat de parlarne. Però deixeume que faci tam
bé una molt breu referència a aquelles recomanacions 
que feia l’informe amb relació a les UTE, les unions de 
treball temporal, que s’exigirà, segons el projecte, una 
justificació d’aquestes UTE i també un informe com
plementari de les subcontractacions que es puguin fer, 
perquè la cadena de les subcontractacions era un també 
dels punts febles, dels punts foscos que nosaltres trobà
vem també en el tema de l’obra pública. 

No voldria acabar les meves paraules sense fer..., de to
tes formes no amb un ànim de polemitzar, però sí de 
puntualitzar i rectificar, segons el nostre punt de vista, 
senyor Rull, alguna de les seves observacions. Diu: «Un 
retard considerable...», un retard considerable en la pre
sentació de la llei, que el projecte de llei es va presentar 
en aquest Parlament en la passada legislatura..., el fet 
que acabés la legislatura abans del que estava previst o 
dels quatre anys pertinents, doncs, va fer que no es po
gués discutir, però en tot cas ha permès millorar alguns 
aspectes, que, com que vostè els ha assenyalat, jo crec 
que, doncs, en aquests moments, quatre mesos després, 
estem en condicions de poder fer un debat ponderat i 
seriós en aquesta matèria. 

El tema de la planificació a quatre anys, ho torno a dir, 
és una recomanació i també és un element que es plan
teja a la llei i que crec que el planificador públic hauria 
d’incorporar de forma efectiva en la seva pràctica de 
govern. 

Vostè planteja..., diu que tindrem, en el període d’esme
nes, allò que vostè definia com un equilibri entre la vo
luntat de control i donar garanties en tot el procediment 
i la burocratització. En tot cas, ja ens hi trobarem, però 
les garanties hi han de ser. Jo crec que el que la ciutada
nia en general i els sectors de l’obra pública i els contrac
tistes d’obres públiques ens demanen és justament que 
es millorin els mecanismes de control, les garanties. I la 
voluntat de control hi ha de ser per part de l’Administra
ció. Jo crec que si una característica fonamental ha de 
tenir l’Administració pública d’avui és la de la seva efi
càcia en els mecanismes d’inspecció i control en totes 
les activitats. L’intervencionisme no ha d’estar en la 
mediació exclusivament..., l’impuls sí que hi ha de ser, 
però sobretot el que hem de tenir és millorar, enfortir, 
enrobustir aquells elements que siguin la voluntat de 
control i la capacitat de donar garanties. 

S’ha referit, per exemple..., i jo no crec, senyor Rull, 
que sigui una bona pràctica això de dir: «GISA no va 
bé», però després no ho ha fonamentat. Com que no ho 
ha fonamentat, no li ho tindré en compte, perquè per dir 
que GISA no va bé s’ha de venir i s’ha de pujar aquí, 
a aquest faristol, i s’han de dir les causes per les quals 
GISA no va bé. Però vostè no les ha explicades. Segu
rament..., o no les té, eh?, o no les coneix encara, i de 

moment té el títol del capítol, però no té un contingut 
suficient per poder demostrarho. 

Després ens ha citat..., diu: «I li’n poso una sèrie d’e
xemples.» Parla del port de Barcelona, que nosaltres li 
vam dir en comissió que d’això del port de Barcelona 
encara falta l’informe definitiu. Per tant, en el moment 
que estigui l’informe definitiu, consta la voluntat del pre
sident de l’Autoritat Portuària de venir a comparèixer a 
explicar coses més importants que l’accident, com són 
les estratègies del port, però a més a més, aquelles que 
facin referència a aquests aspectes també. 

Les esquerdes del Prat. Miri, és absolutament parado
xal que el seu grup parlamentari, que a Madrid no ha 
interpel·lat la ministra per les esquerdes del Prat, tingui 
aquesta obsessió quotidiana perquè vingui el represen
tant del Govern de Catalunya en una obra que no és 
competència ni és titularitat de la Generalitat. És més, 
ha bescanviat a Madrid la interpel·lació a la ministra per 
una visita amb el delegat del Govern a les obres; és a dir, 
veure l’esquerda, posarhi el dit segurament que és més 
important que la funció de control a Madrid, que és allà 
on toca fer aquest control. Però, de totes formes, de totes 
maneres, vostè sap també que falta un informe, que és 
l’informe de la UPC, i que quan aquest informe estigui, 
crec que podríem parlar tots amb propietat. 

Parla del túnel de Vielha i em diu: «Li van malament les 
obres», però el túnel de Vielha, crec, senyor conseller, si 
no estic equivocat, que és el vell, no el nou. En tot cas, 
ens haurien de demanar les exigències sobre aquesta 
nova obra. Però és evident que aquesta confiança en 
la gestió l’ha de donar el Govern a la ciutadania, però 
també és una responsabilitat de l’oposició no posar en 
qüestió justament factors que generen alarma social. 
I, per tant, vostè, que és un assidu d’aquestes frases que 
volen justament escalfar i preocupar la població, deixi 
que els catalans i les catalanes puguin anar a dormir 
tranquils sabent que tenen un govern que es preocupa 
per la seguretat de les obres civils, però, a més a més, 
una oposició que dóna suport al Govern quan toca i dó
na l’alternativa quan no és possible o quan no hi està 
d’acord. 

Gràcies, senyor president, senyores diputades, senyors 
diputats, honorables consellers. 

El president 

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana, l’il·lustre senyor Pere Vigo. 

El Sr. Vigo i Sallent 

Gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors 
diputats..., senyor Rull, dit amb la més absoluta cordiali
tat, quan algú puja aquí i diu que serà breu, ja podem 
quedar ben asseguts, eh? I no hi havia cap motiu per no 
serho, perquè precisament aquesta llei és la ratificació 
d’un procés normal i... (per raons tècniques, no han 
quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de 
l’orador)...de les resolucions que vam tenir la comissió 
d’investigació del «cas Carmel», que se’n va dir, unes re
comanacions, després de molts mesos de treballarhi, on 
els experts, tota la gent que hi va intervenir, els agents 
socials, els grups polítics, van determinar les llacunes 
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que hi havia entorn de l’obra pública, tant jurídiques, 
com de planificació, com d’execució, etcètera, i que, per 
tant, això havia de seguir el seu curs normal, i més quan 
aquesta llei el que fa precisament és recollir aquests ne
guits, aquestes inquietuds, aquests interrogants que van 
planar sobre la comissió i que van tenir la seva resposta 
en la posterior resolució. 

Una llei, d’altra banda, molt necessària, perquè que el 
Govern de la Generalitat es doti d’una llei reguladora 
de l’obra pública és una molt bona notícia. Tenir un 
marc regulador que faci possible establir majors reque
riments amb relació a les obres públiques en les seves 
diferents fases –en la de planificació, en l’execució...– 
és una eina que aquest país necessitava, i més en un 
moment com l’actual, en què la qualitat de l’obra públi
ca esdevé un factor determinant, amb repercussions so
bre l’economia, la sostenibilitat ambiental pel país i 
també en la cohesió social. 

Des d’Esquerra, doncs, valorem com un gran avenç el 
conjunt de mesures encaminades a garantir un especial 
seguiment i supervisió d’aquelles obres que requereixen 
una complexitat tècnica important, com és el cas de les 
obres subterrànies, i concretament en els túnels urbans. 
I, alhora, ens fem responsables de la necessitat de traslla
dar a la ciutadania la confiança suficient respecte a les 
garanties de seguretat que s’han de poder percebre en el 
procés de planificació i execució de les obres. 

Així mateix, aquesta llei, aquesta llei que avui entrarà 
en curs i entrarà en ponència properament, incorpora els 
mecanismes necessaris per assegurar que el model de 
contractació d’obra pública garanteixi la lliure concur
rència i la utilització eficient dels fons públics. 

És en aquest sentit de guanyar confiança i incidir en la 
transparència que volem destacar que, dins el terreny 
jurídic, hi ha un aspecte que ens sembla molt positiu, 
com són els mecanismes d’arbitratge. De tota manera, 
al nostre entendre, en el plantejament d’aquests meca
nismes encara es podria anar una mica més lluny –i en 
el transcurs de la ponència segurament hi hauran incor
poracions en aquest sentit i entre tots podrem millorar 
la llei tal com voldríem–, es podria anar una mica més 
lluny, ja que només es preveu entre promotors i construc
tors, i potser fóra possible incloure l’àmbit dels possi
bles litigis i conflictes amb les persones afectades per 
les obres. 

Hem de tenir en compte que l’Estat espanyol té ratificat 
i en vigor el conveni d’Arhus, sobre informació, partici
pació i accés a la justícia en matèria de medi ambient, 
que preveu l’establiment de mecanismes arbitrals i vies 
de recurs judicial en projectes que puguin afectar el 
medi ambient, entre les quals s’esmenten els ferrocarrils 
de llarga distància, els aeroports, els ports... I amb el 
nou Estatut la Generalitat pot establir procediments de 
mediació i conciliació en els àmbits de la seva competèn
cia, i també pot aprovar normes de dret processal en els 
àmbits... Es pot tenir en compte l’experiència, per exem
ple, que hi ha a França, amb els médiateurs francesos. A 
banda de l’interès jurídic d’aquesta qüestió, aquest pro
cediment podria ajudar a minvar o apaivagar una certa 
alarma social suscitada darrerament i incrementar de 

manera eficaç la transparència dels processos vinculats 
a la realització de les obres públiques. 

De tota manera, des d’Esquerra volem deixar clar que 
aquesta llei, juntament amb les noves eines i funcions 
que ens encomana el nou Estatut, no ha de servir per 
construir molt més, sinó que per al que serveixen bàsica
ment és per construir millor; que això és precisament el 
que necessita el país. Malauradament, a Catalunya po
dríem trobar casos on la qualitat constructiva de determi
nades infraestructures resta molt lluny dels estàndards 
aplicables en altres països europeus. Massa vegades, les 
restriccions pressupostàries obliguen a solucions poc 
satisfactòries, no segurament només a les baixes, sinó 
també a les subcontractacions que estan tractades en 
aquesta llei. El ritme de l’adjudicació de les obres..., li 
vull recordar al senyor Rull –ho dic perquè ho ha es
mentat ell– que el conseller de Governació, precisament, 
amb relació al món municipal, va dir que es canviarien 
els ritmes de les inversions de les obres; que segurament 
el Pla únic d’obres i serveis no tindria la cronologia que 
té ara. I massa vegades, també, aquestes restriccions pres
supostàries incideixen en la qualitat i en la funcionalitat 
de la via i n’impedeixen la integració paisatgística. 

Això, evidentment, s’ha d’acabar. Aquesta llei ha de ga
rantir una millora substancial en la qualitat constructiva, 
en la qualitat funcional, en la qualitat estètica i en la in
tegració paisatgística de les infraestructures a realitzar, i 
a més a més com un factor fonamental per obtenir una 
xarxa de qualitat, la reducció d’una determinada acci
dentalitat i més acceptabilitat ambiental en les interven
cions sobre el territori. Si som capaços, com sembla, de 
posarnos d’acord en aquest mandat que se’ns va fer des 
de la Comissió d’Investigació del Carmel, segurament 
haurem fet el millor favor que podríem fer a l’obra públi
ca d’aquest país. 

Moltes gràcies. 

El president 

Té la paraula seguidament, en nom del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, l’il·lustre senyora Do
lors Montserrat. 

La Sra. Montserrat i Culleré 

Gràcies, senyor president. Honorables conseller i conse
llera, aquí presents, il·lustres senyores i senyors diputats, 
fa poca estona acabem d’escoltar l’honorable conseller 
de Política Territorial com defensava la nova llei, la llei 
que posa a l’abast de tots nosaltres..., una llei que, com 
molt bé ell comentava en l’exposició de motius, ema
na no solament del Govern de la Generalitat, sinó que 
emana del Parlament de Catalunya, que insta el Govern 
de la Generalitat a tirar endavant aquest Projecte de llei 
d’obra pública a Catalunya. 

En primer terme, honorable conseller, nosaltres, el Grup 
Parlamentari Popular, creiem en línies generals que el 
projecte presentat pel Govern és positiu, és constructiu 
i, evidentment, nosaltres li donem suport. És evident 
que en el tràmit parlamentari el Grup Parlamentari, 
doncs, també farem les esmenes al projecte, però per 
què creiem que és positiu? Bàsicament per dues raons. 
Perquè el Grup Parlamentari Popular de Catalunya ja 
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va avançar, com vostè deu recordar, arran del debat es
pecífic sobre l’enfonsament del barri del Carmel, que 
s’havia d’avançar cap a una major transparència en la 
contractació de l’obra pública, millorar els mecanismes 
i instruments de participació dels ciutadans i ciutadanes 
en el disseny i la implementació de l’obra pública i en
fortir les garanties d’aquests davant els contractistes i 
les administracions contractants. Això ho vàrem reflec
tir –s’ha comentat per diferents diputats que m’han pre
cedit en l’ús de la paraula– en diferents propostes de 
resolució en tots els treballs parlamentaris que arran, 
doncs, de l’enfonsament del barri del Carmel es van dur 
a terme en el Parlament de Catalunya. I vull recordar 
que, pràcticament ara fa dos anys, el Grup Parlamentari 
Popular presentava, arran d’aquell debat, doncs, dife
rents propostes de resolució que, en definitiva, són reco
llides en el que avui defensava el conseller, que és 
aquest projecte de llei. I una segona raó: perquè el nos
tre Grup ja va presentar una proposició no de llei en el 
seu moment en què instava el Govern a elaborar una llei 
específica, en el marc de les competències de la Gene
ralitat, que regulés la contractació de l’obra pública i 
regulés un procediment administratiu àgil i, alhora, amb 
les suficients garanties per a tots els operadors que in
tervenen en el procés de contractació. Creiem, doncs, 
que a grans trets el projecte assumeix aquestes línies 
mestres que, com li he dit abans, per nosaltres són cab
dals. 

En segon terme, volem, però, fer èmfasi en el fet que 
aquest projecte hauria de ser un complement ideal de 
la legislació sobre contractació de les administracions 
públiques, i en especial de la Llei de l’Estat 12/2003, de 
23 de maig, reguladora del contracte de concessió de les 
obres públiques. No volem que sigui un projecte únic, 
exclusiu i excloent de les lleis estatals sobre contracta
ció de l’obra pública, perquè creiem que aquestes són 
eines igualment positives. Ans al contrari, volem que 
la llei catalana complementi, millori, evidentment, si 
fos el cas, la normativa que des de l’any 2003 s’aplica 
arreu d’Espanya. 

En tercer terme, volem també avançarlos el que seran 
per al Grup Parlamentari Popular de Catalunya les lí
nies generals de les esmenes a l’articulat en el tràmit 
legislatiu que oportunament presentarem, i que són tres. 
La primera, garantir al màxim els mecanismes i instru
ments d’informació als afectats de les obres públiques, 
i sobretot garantir la transparència administrativa en 
l’elaboració del projecte a construir, i proposarem me
sures concretes, evidentment, en aquest sentit. Una altra 
qüestió és no limitar les garanties addicionals que es 
contenen a la llei per als túnels o les construccions sub
terrànies, sinó estendreles a altres grans infraestructu
res que entenem que mereixen la mateixa protecció que 
puguin merèixer aquestes infraestructures de gran calat 
i, en aquest cas, doncs, dels túnels, en què aquest pro
jecte de llei posa un gran èmfasi, i hi estem totalment 
d’acord. I, evidentment, intentar compaginar al màxim 
l’eficàcia i la celeritat amb el bon fi de les obres. L’agili
tat de tramitació dels projectes, entenem que no pot anar 
en detriment de les garanties jurídiques i econòmiques 
dels contractistes dels afectats, però tampoc volem que 
s’aturi la contractació pública o s’alenteixin els proces

sos, atès que es prioritari per a Catalunya impulsar les 
obres necessàries per fer avançar el país. 

Li volia aportar aquí una petita reflexió que ve arran 
de..., l’altre dia jo llegia unes dades de la Cambra de 
Contractistes d’Obres de Catalunya en què comentaven, 
doncs, la guerra de preus a l’obra pública catalana, mal
grat l’augment de la demanda. I és cert que el 2006 s’ha 
licitat un 36 per cent més respecte a l’any 2005 en obres 
i en termes monetaris, i un 26 per cent en termes reals; 
que les baixades de preus acumulades en el període 
20042006, doncs, pràcticament en la licitació, fetes 
totes les administracions de Catalunya..., parlava d’un 
menys 37 per cent, o sigui, a la baixa, valor que s’ha de 
situar, evidentment, en uns intervals mitjans a partir 
d’un menys 19 per cent, fins a arribar a un menys 50 
per cent. 

És evident, conseller, que coneixem tots que la pràctica 
habitual de totes les administracions és adjudicar al preu 
més baix les seves obres, seguint, evidentment, normati
ves de la llei europea, però moltes vegades sense tenir 
en compte components tècnics de l’oferta, i això suc
ceeix a casa nostra en molts indrets i s’està aplicant. 
I aquesta pràctica, que en definitiva potser és una refle
xió personal, jo crec que de vegades no és del tot encer
tada, senyor conseller, més si tenim en compte que 
l’obra es fa amb diner públic, dels impostos dels ciuta
dans, i per tant aquesta pràctica, en molts casos –perquè 
ho hem pogut comprovar–, ocasiona que l’empresa 
constructora es vegi forçada a reduir costos al mínim i 
potenciar la seva flexibilitat, com a única forma realis
ta d’aconseguir les comandes, deixant de banda temes 
tan, tan importants com la seguretat en el treball. I això 
ho hem vist en greus accidents, fins i tot alguns de mor
tals; sector de risc, evidentment, per les obres..., per la 
magnitud de les obres a realitzar. I així ens trobem que 
hi han aspectes fonamentals de la formació del mateix 
personal de les empreses, inversió en prevenció, en 
equipaments, la millora tecnològica, en tecnologia, et
cètera; en definitiva, tot allò que podria millorar la com
petitivitat en benefici de l’obra pública, que és de tots 
els catalans, en definitiva, però que el seu client, l’Admi
nistració, de vegades no valora suficientment. 

Per tant, jo crec, senyor conseller, que en el capítol cin
què –la llei té sis capítols; vostè hi ha fet molta referèn
cia, dóna molta importància al capítol cinquè– podem 
ajudar i col·laborar encara a poderla esmenar perquè 
vagi a favor, per dirho d’alguna manera, no?, de la in
formació, de millorar en els ciutadans, els seus usuaris... 
Per una qüestió cabdal i important, no?: el control, l’ava
luació, el control de la qualitat, i exigir encara més les 
garanties i els requisits de la seguretat, evidentment, i 
la salut laboral, en què crec que en aquests moments a 
Catalunya de forma global tenim un dèficit, i per tant 
aquest dèficit el podríem millorar, evidentment, a través 
d’aquesta llei pel que fa a l’obra pública. 

Per tant, pels criteris que he esmentat de manera ràpi
da pel temps que tenim, honorable conseller, el Grup 
Parlamentari Popular donarà suport a la llei, però evi
dentment, en aquestes tres línies que li esmentava, el nos
tre Grup Parlamentari hi presentarà esmenes, en ares, 
doncs, de trobar un consens i de millorar tot allò que 
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pugui anar, en definitiva, a millorar la qualitat de l’obra 
pública, que beneficia tots els ciutadans de Catalunya. 

Moltes gràcies, senyor president. 

El president 

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciati
va per Catalunya Verds  Esquerra Unida Alternativa, 
la il·lustre senyora Dolors Clavell. 

La Sra. Clavell i Nadal 

Gràcies, senyor president. Bé, aquesta llei, aquest projec
te de llei deriva, efectivament, de les conclusions dels 
treballs que vàrem fer a la Comissió d’Investigació del 
Carmel, i per tant crec que la manera més pràctica d’a
nalitzarlo és anar a veure què era, al nostre entendre, 
el més important del que vàrem detectar fruit d’aquells 
successos, el que vàrem detectar que derivava d’unes 
formes de fer l’obra pública en aquest cas, l’obra subter
rània, francament no acceptables en termes de mínima 
eficiència en un país modern; derivaven d’una sèrie d’hà
bits adquirits en el funcionament de GISA en aquest 
cas. Vostè, senyor Rull, ens diu que GISA no va bé; jo, 
com el company Labandera, li dic: «No ho sé. Parlem
ne, expliqui’nsho», però el que sí que li puc assegurar 
és que, quan vam veure com funcionava GISA i els 
hàbits adquirits que hi havia en les formes de fer, i en 
concret en el túnel del Carmel, la veritat és que ens vam 
esgarrifar de forma notable. 

Què vàrem detectar? Doncs, en primer lloc, des del pri
mer dia vàrem observar que hi havia més que una evi
dent confusió entre papers, eh?, entre els que feien una 
cosa i l’altra en el marc d’aquella obra pública. Això va 
facilitar, evidentment, l’elusió de responsabilitats, i es 
va fer patent al llarg de la comissió, i s’ha fet patent des
prés en via judicial, per tant la delimitació de funcions 
no era gens clara. Ara el projecte que se’ns presenta 
defineix els subjectes que intervenen en l’obra pública 
i distingeix i delimita les seves responsabilitats. Per tant, 
creiem clarament que això és un pas endavant. 

Entre les causes de l’esfondrament del Carmel vàrem 
concloure que el projecte era clarament insuficient, de 
forma claríssima. Tenim la impressió que s’havia apro
vat com un mer tram administratiu, de forma totalment 
aliena a la pràctica, l’execució de l’obra que s’està fent. 
Calia, doncs, era evident que calia revaloritzar el projec
te i millorar els mecanismes de la seva supervisió per 
part de l’Administració pública. I això es planteja en el 
projecte de llei d’obra pública amb informes específics 
de supervisió, amb unitats creades a aquests efectes. 

A més, vam observar que al Carmel no s’havia prestat 
prou atenció al terreny, i en concret al subsòl. Per això 
vam decidir que les obres subterrànies mereixien un 
plus d’atenció tècnica, i així ho vam concloure. 

Abans de decidir l’emplaçament o el traçat d’una obra 
cal conèixer el subsòl del conjunt de l’àrea, si hi ha tre
balls geològics cal tenirlos en compte, si no n’hi ha cal 
ferlos –pensem que una petita modificació en el traçat 
escollit per al metro del Carmel hauria permès evitar la 
zona del subsòl més conflictiu i, per tant, moltes despe
ses i maldecaps i problemes i angoixes que s’han pa

tit–, i això no vol dir, també vull deixarho clar, que 
haguem de llençar el missatge de què al segle xxi no es 
poden fer xarxes de transport subterrànies, perquè això 
és una irresponsabilitat per la nostra part. Si al segle xx, 
existint Barcelona, ja es va fer la xarxa de metro i es va 
poder fer, i avui el metro passa per sota de moltes de les 
nostres cases, que fins i tot vibren quan passa el metro, 
i això no ens genera patiment, no podem dir que a princi
pis del segle xxi no es poden fer xarxes subterrànies 
amb mitjans que garanteixen que no haguem de patir. 
Crec que no és responsable que des de la política a vega
des inquietem més que no pas tranquil·litzem. 

I el que està clar és que quan es fa un projecte d’aques
tes característiques és indispensable un estudi geològic 
i geotècnic de qualitat, que ha de ser tingut en compte a 
l’hora de realitzar l’obra i que durant l’execució s’ha de 
seguir l’anàlisi de les estructures i les característiques 
dels materials. I al final de l’obra l’Administració ha de 
recollir totes les dades del subsòl que s’hagin obtingut i 
guardarles en un arxiu perquè puguin servir per al fu
tur. És tan senzill com això, és de sentit comú, però això 
no ho teníem en aquest país. Això millorarà la qualitat 
de l’obra pública i també ens reduirà el cost en evitar o 
orientar nous sondatges que s’hagin de fer. 

En això el Projecte de llei d’obra pública apunta uns 
requisits ja molt més exigents, tant pel que fa a la geo
logia com a la geotècnia i la necessitat de supervisió 
contínua i aquesta creació d’un òrgan assessor de túnels 
ex professo, a aquest efecte. 

La investigació ens va permetre també detectar que el 
sistema d’adjudicació, finançament i gestió de l’obra 
pública a Catalunya era fràgil, era deficient. I ara, en
tre altres moltes previsions, es planteja aquesta creació 
d’un registre de bones pràctiques, que entenem que pot 
servir de referent en una línia d’actuació que ja és mo
derna, que s’assimila a la que s’utilitza en altres països 
amb resultats interessant s, i per tant, OK, ens sembla 
correcte el plantejament. I l’exigència d’acreditar els 
motius pels quals es constitueixen UTE, que amb això 
nosaltres vam ser, la veritat, molt bel·ligerants al llarg 
dels treballs de la comissió d’investigació perquè ha de 
quedar ben clar que les unions temporals d’empreses 
són uns instruments d’unió entre empreses per millorar 
la seva oferta, però no poden ser mai una via pel reparti
ment pur i dur del pastís que significa el mercat de la 
contractació, i davant d’aquesta detecció s’ha d’actuar, 
i el projecte de llei planteja novetats. 

Respecte a la subcontractació –un tema que també ens 
preocupava especialment– relacionada amb el reforç 
de les eines per prevenir i garantir la seguretat en una 
obra, en la formació dels treballadors, la prohibició de 
jornades de treball que superen els límits fixats en la le
gislació. En aquell moment parlàvem d’una proposició 
de llei que hi havia presentada al Congrés dels Diputats 
pel Grup Iniciativa y Izquierda Unida, el 2004. Avui, per 
sort, podem dir que allò que era una proposició de llei 
en aquell moment avui ja és una llei vigent i que, per 
tant, alguna cosa hem avançat en el control dels proces
sos de subcontractació. 

Pensem, i seguim dient, i vam dirho en aquell moment, 
que l’ideal seria que en molts supòsits la Generalitat 
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pogués arribar a pagar directament la feina feta per les 
empreses subcontractades; això ho vam parlar en el seu 
dia i n’hem de seguir parlant. Hem d’evitar la prolifera
ció d’aquestes empreses fantasmes, que no fan més que 
rebre contractes de l’Administració per després subcon
tractarho tot i quedarse una comissió, que s’embutxa
quen directament i prou, i en tot cas hem d’establir lí
mits. N’hem de parlar, arran de la llei, però ens sembla 
que és un bon punt de partida. 

Els veïns afectats per les obres públiques també van de
tectar que no estaven raonablement informats de què 
passava quan hi havia modificacions de projecte d’exe
cució d’obra, etcètera. Aquí s’introdueixen també no
vetats. Hem d’evitar que les principals decisions que es 
prenen al llarg del procés d’un projecte, que sempre és 
complex i poden sorgir fets no previstos, es produeixin 
totalment al marge del seu coneixement. I, per tant, aquí 
també el projecte de llei d’obra pública introdueix no
vetats a l’hora de millorar la informació als usuaris i a 
la ciutadania en general. 

I és cert que la qualitat de l’obra pública no depèn no
més de les lleis. No hi ha res que depengui només de 
les lleis, això està clar, el que passa que també està bé 
que fem les lleis bones, i aquí al Parlament el que ens 
toca és fer les lleis. Per tant, estic d’acord que hem 
d’estar amatents a com funciona l’obra pública en ge
neral, a com es gestiona l’obra pública en general, però 
la responsabilitat que ara tenim aquí és que aquesta llei 
sigui el més bona possible i, per tant, no podem defugir 
d’aquest repte plantejant temes més de gestió de l’obra 
pública en general. 

En definitiva, al llarg del tràmit parlamentari podrem 
polir i millorar algunes coses, probablement, amb el 
concurs també dels grups de l’oposició que puguin fer 
les seves propostes, parlemne, però, la filosofia amb 
la qual s’ha estat elaborant el projecte, doncs, evident
ment és compartida, i ara ens toca, doncs, posarnos a 
treballar per acabar convertint en llei això que avui és 
només un projecte de llei. 

Moltes gràcies. 

El president 

Pel Grup Mixt, el senyor Domingo té la paraula. 

El Sr. Domingo Domingo 

Muchas gracias, señor presidente. Honorables conse
llers, honorable consellera, ilustres diputados, ilustres 
diputadas, la ley de obra pública, el Proyecto de ley de 
obra pública que tenemos hoy en estudio y que entra 
en la cámara, aquí se ha dicho en varias ocasiones, es 
heredera del hundimiento de las obras de ampliación de 
la línea 5 del metro en el barrio del Carmel. Podría ser 
bautizada, por lo tanto, como «la ley de les hechos del 
Carmel», quizás sería una nueva denominación, puesto 
que son precisamente esos hechos los que dan origen 
a esta ley. Así lo puso de manifiesto la Resolución del 
febrero del 2005, el Parlament de Catalunya, en la que, 
como ya aquí se ha citado, se obligaba al Parlament a 
presentar un proyecto de ley en seis meses, no en dos 
años como ha acontecido. 

De todas maneras no es el único incumplimiento tempo
ral de la ley. También en aquella resolución se hablaba 
de la necesidad de crear una oficina antifraude y tam
poco al día de hoy se ha visto, y, desde luego, no hay 
muchos visos de que vaya a venir aquí dentro de poco. 

En todo caso, se ha hablado de irregularidades y de
fectos en la contratación administrativa, derivados del 
dictamen que en su momento hizo la comisión de in
vestigación. Hace pocos días tuvimos también ocasión 
de comprobar estas irregularidades a la hora de abordar 
en la Sindicatura de Cuentas el informe sobre GISA. 
Los informes 2001 y 2003 reflejaban clarísimamente 
muchos defectos en la contratación. 

La ley..., la ley está llena de buenas intenciones, y de 
ellas han dado buena cuenta antes los señores Vigo y 
Labandera. Como no es labor de los grupos parlamenta
rios de la oposición ceñirnos únicamente a las virtudes 
de la ley, permítanme en este acto que, anticipando ya 
que por parte del grupo de Ciutadans  Partido de la 
Ciudadanía se dará apoyo a la tramitación de la ley, 
haga algunas matizaciones o algunas enmiendas a lo 
que considero aspectos que deben ser objeto de mejora 
en la ley. 

En primer lugar, y no es precisamente este un grupo que 
se haya manifestado entusiasta con el Estatuto d’autono
mia de Catalunya recientemente aprobado, no deja de 
ser sorprendente que en la exposición de motivos ni 
siquiera merezca una referencia el título competencial 
que permite la redacción de la ley. Se ha hecho aquí por 
parte del conseller cita de los artículos 148, 159 i 140, 
y sin duda deberían ser incorporados a la exposición de 
motivos para justificar la razón de la ley. 

En todo caso, la solución de la ley es el marco jurídico 
que viene a completar lo que establece la directiva eu
ropea y la Ley de contratos de administraciones públi
cas tampoco aporta grandes novedades en este sentido, 
salvo una buena carta de buenas intenciones, como he
mos hecho mención anteriormente. En todo caso es un 
marco jurídico posiblemente efectivo para la ordenación 
de la obra pública en Catalunya, pero a nuestro juicio 
insuficiente todavía. 

Insuficiente, ¿por qué? Insuficiente, por ejemplo, porqué 
establece un distinto tratamiento en el régimen sanciona
dor en caso de incumplimiento de las normas. No aca
bamos de entender por qué se es tan celoso en fijar las 
responsabilidades de los profesionales y del contratista 
en el proyecto de ley y nada se dice en cambio de las 
responsabilidades de los cargos políticos de la Adminis
tración y de los altos funcionarios que aprueban los 
proyectos y demás actuaciones. Quizá sea ocasión para 
dar ejemplo y empezar a hablar de la acción de regreso 
en este proyecto de ley. En aquellos momentos, en los 
hechos del Carmelo fueron muy cuestionadas las labo
res de los políticos, la actuación de los políticos, y a lo 
mejor sería conveniente empezar a introducir medidas 
eficaces que fijen también la responsabilidad de los al
tos cargos de la Administración en esta ley. 

Se ha hablado de sostenibilidad y se ha hablado de la 
calidad de la necesidad de elaborar la calidad en la obra 
pública. Si se habla de sostenibilidad entendemos que 
no se produce una buena coordinación entre el proyecto 
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de obra pública y la evaluación del impacto ambiental. 
En este sentido, cito que el estudio informativo de ante
proyecto en el estudio de impacto ambiental debiera ser 
remitido a la autoridad ambiental, precisamente para 
que la conociera y pudiera valorar las consecuencias 
del impacto ambiental. 

Igualmente no acabamos de entender que no se pueda 
incluir la declaración de impacto ambiental en el primer 
estudio de impacto ambiental porqué sólo se puede ha
cer una vez llevada a cabo la evaluación, es decir, tiene 
una contradicción en el informe. 

Y, igualmente, también entendemos limitativa la previ
sión del artículo 18 del proyecto cuando establece que 
no serán necesarias incluir en el proyecto de obra el es
tudio de impacto ambiental cuando se haya tramitado 
anteriormente un estudio informativo o anteproyecto. 
Entendemos que el requisito de la avaluación del impac
to ambiental es un requisito imprescindible para la apro
bación del proyecto correspondiente. 

También, y una de las razonas por las que tuvo ocasión 
de hacerse éste proyecto de ley era para hablar de trans
parencia y participación ciudadana. Sin duda, a nuestro 
juicio, son insuficientes las propuestas que se contem
plan en el proyecto de ley. No basta con la información 
a los ciudadanos mediante la publicación en los bo
letines oficiales sino que entendemos que en aquellos 
casos en que existen personas directamente afectadas 
por la obra debe informarse personalmente mediante la 
notificación correspondiente que no se pretende y no 
se contempla en el proyecto de ley que es ahora objeto 
de estudio. En definitiva, no se puede considerar satis
fecha la exigencia de publicidad mediante anuncios pu
blicados, por ejemplo, en los diarios oficiales o en los 
tablones de anuncios. 

Consideramos claramente insuficiente..., o mejor dicho, 
un brindis al sol, hablar de emisión de diez días para 
que las administraciones tengan que emitir los infor
mes en el plazo de diez días. Consideramos que no es 
realista. 

Igualmente entendemos, y así lo someteremos en el cor
respondiente proceso de enmiendas, que, en cuanto al 
órgano de supervisión, nos parece equivocado que se 
trate de un órgano de la Administración actuante y más 
concretamente del órgano responsable de la ejecución de 
la obra. Si hablamos de control de calidad, no se puede 
confundir al ejecutor de la obra y al controlador de la 
obra; esta confusión pudiera dar lugar a conflictos de 
intereses que neutralizan los posibles efectos beneficio
sos de la existencia de esta nueva función y del órgano 
de supervisión. 

En esta misma línea proponemos que exista una autori
dad de supervisión distinta y separada de la encargada 
de la ejecución del proyecto; por ejemplo, se podría 
crear un órgano especializado, con independencia fun
cional, pero dependiente, por ejemplo, de la conselleria 
de hacienda, o d’Economia i Finances. 

También nos parece especialmente relevante y preocu
pante que este órgano, el encargado de controlar la 
supervisión, pudiera ser el encargado de contratar las 

auditorías técnicas a las que se refiere el artículo 27 del 
proyecto de ley. 

También entendemos pertinente que se pueda establecer 
algún marco de colaboración o de participación de la 
Administración general del Estado en esto. Si bien el 
conseller ha hecho referencia a las distintas..., abarca 
las obras de la Generalitat, en cuanto se pretenda ejecu
tar obras que afecten a ámbitos de competencia del Esta
do, a lo mejor se podría establecer también algún tipo 
de cooperación o colaboración. Estoy pensando, por 
ejemplo, en aquellos proyectos de costas que afectan 
a costas y a aguas. 

Otro aspecto que podría ser objeto de mejora es que no 
acaba de quedar concretamente diferenciado los dos ti
pos de contratos administrativos; en este caso, el contra
to para la elaboración del proyecto de obra y el contrato 
para la ejecución de la obra correspondiente. 

Y finalmente, señalar que es relevante, a nuestros efec
tos, que debe haber una buena conexión entre el proyec
to de ley y la legislación de los contratos de las admi
nistraciones públicas, y de ahí, además, que celebremos 
que esta ley tenga en parte o se adapte el proyecto de 
ley al de contratos del sector público, que se tramita por 
parte de las Cortes Generales, pero que no se hace de 
una forma completa. Nos parece especialmente preo
cupante, en esta línea, la supresión del trámite de replan
teo del proyecto, que nos parece no razonable y posible
mente, a lo mejor, inconstitucional. 

En definitiva, contarán con nuestro apoyo para la tramita
ción de la ley, y sepan que aportaremos las enmiendas 
de carácter técnico que consideremos oportunas. Sí que 
es verdad, y ahora sí que acabo, que evidentemente el 
Proyecto de ley de obra pública no justifica la calidad 
de obra pública, pero sí que debemos efectuar entre to
dos las mejores posibles en la ley para que, precisamen
te, la ejecución de las obras sea de especial calidad y a 
lo mejor precisamente con esta ley se puede facilitar la 
mejora de esta calidad. 

Muchas gracias. 

El president 

Atès que no s’han presentat esmenes a la totalitat, el 
projecte continuarà la seva tramitació. 

Se suspèn la sessió, que reprendrem aquesta tarda a 
les quatre. 

la sessió se suspèn a un quart de dues del migdia i 
vuit minuts i es reprèn a les quatre de la tarda i cinc 
minuts. Presideix el president del Parlament, acompa
nyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assis
tida per la secretària general, la lletrada Sra. andreu i 
Fornós i el lletrat Sr. Sol i Ordis. 

al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat dels consellers de la Vicepresidència, d’In
terior, relacions Institucionals i Participació, d’Economia 
i Finances, de Governació i administracions Públiques, 
de Política territorial i Obres Públiques, la consellera de 
Justícia, els consellers d’Educació, de cultura i Mitjans 
de comunicació, d’agricultura, alimentació i acció ru-
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ral, la consellera de treball, el conseller d’Innovació, 
universitats i Empresa, la consellera d’acció Social i 
ciutadania, i el conseller de Medi ambient i Habitatge. 

El president 

Es reprèn la sessió. 

Preguntes 

Ho farem amb les preguntes al president de la Genera
litat. 

Pregunta al president de la Generalitat so
bre la posició del Govern en el cas que el 
tribunal constitucional anul·li alguns pre
ceptes de l’Estatut (tram. 317-00019/08) 

Per formular la primera, en nom del Grup Mixt, té la 
paraula l’il·lustre senyor Albert Rivera. 

El Sr. Rivera Díaz 

Gràcies, senyor president. La nostra pregunta al molt 
honorable president és quina és la posició del Govern, 
vistes les declaracions d’alguns dirigents polítics, sobre 
la possibilitat que el Tribunal Constitucional declarés 
inconstitucionals alguns articles de l’actual Estatut de 
Catalunya. 

Vistes aquestes declaracions d’alguns portaveus, entre 
ells el del Partit Socialista, que deia que demanaria o 
que seria partidari de reformar la Constitució, perquè 
es pogués arribar al límit que creu que Catalunya hauria 
de tenir, m’agradaria saber, ens agradaria saber quina és 
la posició del president del Govern davant d’aquestes 
declaracions. 

Gràcies. 

El president 

Té la paraula el molt honorable president de la Genera
litat. 

El president de la Generalitat (Sr. José Montilla i agui
lera) 

Senyor diputat, hi ha qui pensa que l’Estatut de Cata
lunya i el que aquest disposa ja està perdut; hi ha fins 
i tot, segurament, qui ho desitja, no? No és aquesta la 
posició del Govern que encapçalo. 

El Govern de Catalunya està plenament convençut, no?, 
que aquest és un estatut constitucional i que ha passat 
tots els filtres del nostre sistema perquè sigui aprovat i 
que, per tant, no s’ha de dubtar de la seva validesa: el 
van aprovar el Parlament de Catalunya, el Congrés dels 
Diputats, el Senat i el poble de Catalunya en referèn
dum. I és precisament per això que aquest Govern defen
sarà, amb tots els instruments de l’Estat de dret al seu 
abast, la integritat d’aquest Estatut, contra qui vol gua
nyar als tribunals el que van perdre a les cambres legisla
tives i al referèndum. L’Estatut de Catalunya està en 

vigor, i per tant l’obligació del Govern és aplicarlo. 
I així serà, senyor... 

Moltes gràcies. 

El president 

Senyor Rivera, té la paraula. 

El Sr. Rivera Díaz 

Senyor president, li reclamo que em contesti la pregun
ta. La hi tornaré a formular. És: quina és la posició del 
Govern en cas que sigui declarat inconstitucional l’Esta
tut de Catalunya? 

Gràcies. 

(Veus de fons.) 

El president 

S’ha acabat el temps, eh?, senyor Rivera, si no... 

El Sr. Rivera Díaz 

Li volia fer aquesta pregunta perquè sabia que no la 
respondria, i per tant li torno a demanar, si us plau, 
que en la seva intervenció respongui quina és la posi
ció davant d’això. Hi han altres portaveus, com el del 
Grup de Convergència i Unió, que deien, doncs, evident
ment –i ja se’n coneixen les paraules–, que, si no cabia 
aquest Estatut dintre la Constitució, s’havia de reformar 
la Constitució; també el senyor Iceta, portaveu, per cert, 
del seu partit polític. Per tant, vull, si us plau, que contes
ti quina seria la posició del Govern en cas de declararse 
inconstitucional. 

Per avançar li dic que crec que la posició de qualsevol 
govern democràtic és acatar la legislació vigent i, per 
tant, també les resolucions de qualsevol tribunal; tam
bé del Tribunal Constitucional, que és qui vetlla per la 
constitucionalitat de qualsevol norma. 

Vostè parlava, a més a més, que aquests recursos estan 
fets per guanyar als tribunals el que no es guanya a les 
urnes. Li recordo que vostès –i respecto la posició– tam
bé s’estan plantejant al Govern demanar una recusació 
d’un dels membres del Tribunal Constitucional. 

Per tant, ho torno a dir: coherència, posició del Govern, 
lleialtat institucional, i si hi ha un recurs davant del 
Tribunal Constitucional i el Tribunal considera incons
titucionals alguns articles perquè no s’adeqüen a la nor
ma suprema, a la Constitució, li demano que respecti 
això i que no cridi, com han fet alguns dels membres 
del seu Govern, a les mobilitzacions o a les reformes 
constitucionals. 

Moltes gràcies. 

El president 

Té la paraula el molt honorable president. 

El president de la Generalitat 

Miri, senyor diputat, el Govern respecta que qualsevol 
persona, partit, institució, utilitzant els mecanismes del 
sistema democràtic, pugui recórrer l’Estatut, no?; però 
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no hi ha cap sentència. Vostè dóna per anticipat segura
ment coses que no han passat, no? No hi ha cap sentèn
cia que anul·li cap precepte de l’Estatut, i per tant el que 
cal és respectar l’Estatut, senyor diputat. 

A més, li reitero que el Govern de Catalunya no es 
planteja què farà si el Tribunal Constitucional anul·la 
alguns dels seus preceptes, simplement perquè el que 
estem fent és treballar utilitzant els instruments de l’es
tat de dret, ho repeteixo, perquè això no es produeixi. 
I aquesta és una qüestió que ha de preocupar qui pensa 
que això passarà, i no és el meu cas ni el cas del Govern 
de Catalunya, senyor Rivera. 

Per tant, no només neguem que aquest escenari s’hagi 
plantejat en el si del Govern, sinó que puc afirmar que 
estem convençuts que l’Estatut és plenament constitu
cional. 

Vostè em planteja una qüestió de política ficció. Miri, 
els governs han de governar la realitat, i és el que estem 
fent, i el que farem: aplicar i desenvolupar el nou Estatut 
d’autonomia de Catalunya. 

Moltes gràcies. 

El president 

Té la paraula... 

Pregunta al president de la Generalitat so
bre la situació de les infraestructures del 
transport a catalunya que depenen de 
l’Estat (tram. 317-00022/08) 

...per formular la següent pregunta, en nom del Grup Par
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra 
Unida i Alternativa, l’il·lustre senyor Jaume Bosch. 

El Sr. Bosch i Mestres 

Honorable president, demà s’entrevista vostè amb el pre
sident del Govern espanyol, el senyor Rodríguez Zapate
ro. El meu grup li demana explícitament que un dels 
temes a tractar sigui la situació de Renfe a Catalunya. 
Fa dos plens ja li vàrem transmetre el neguit de molts 
ciutadans i ciutadanes que es veuen permanentment 
afectats pel mal funcionament dels serveis de Renfe, 
Rodalies i Regionals. Les averies de la setmana passada 
al Garraf i a Martorell i la de dilluns han suposat un pas 
més en la degradació del servei i en la indignació dels 
usuaris. L’abandonament de les responsabilitats de Ren
fe durant anys, sense atendre les mínimes necessitats 
d’inversió, s’està pagant ara. 

Valorem les disculpes de la vicepresidenta del Govern, 
però cal afegir que encara deixen més en evidència la 
ministra de Foment. És necessari que el president del 
Govern espanyol assumeixi com a prioritat fonamental 
de la seva actuació ordenar la gestió de Renfe a Catalu
nya, realitzar les inversions necessàries, assegurar que 
es tracta els usuaris com a persones i procedir a traspas
sar a la Generalitat els serveis de Rodalies i Regionals 
amb els recursos econòmics imprescindibles, tal com 
preveu l’Estatut i ha començat a preparar la comissió 
bilateral. 

Una altra qüestió important que vostè tractarà amb el 
president Zapatero és la del futur immediat de l’ae
roport del Prat. La Generalitat; aquest Parlament, a 
través de la Comissió de Política Territorial; l’Ajunta
ment de Barcelona, amb una declaració institucional; 
la societat civil, que té previst un acte públic aquest 
proper mes de març; tothom demana el mateix: la Ge
neralitat ha de participar de forma decisiva en la presa 
de decisions estratègiques, com l’adjudicació d’espais 
en la nova terminal Sud, en la línia de convertir el Prat 
en un aeroport centre de connexions amb vols inter
continentals. 

L’Estatut preveu que una llei pugui fer efectiva aquesta 
participació en la gestió, que s’hauria de concretar en 
la creació d’un consorci, però ja ara la decisió de la 
terminal Sud ha de ser adoptada a partir dels interessos 
de Catalunya, i s’ha de superar la dificultat que avui 
representa que l’aeroport del Prat no disposi de gestió 
individualitzada. Els que diuen que allò que afavoreix 
Catalunya afavoreix l’Estat espanyol tenen ara l’ocasió 
de demostrarho. 

Esperem, doncs, que Renfe i l’aeroport, temes en què 
la societat catalana té la certesa d’haver estat maltracta
da per l’Estat central, entrin en la via del diàleg que 
culmini en acords sobre el paper decisiu de la Generali
tat en ambdues qüestions. Per això voldríem conèixer, 
senyor president, la seva opinió respecte a això. 

Moltes gràcies. 

El president 

Té la paraula el molt honorable president. 

El president de la Generalitat 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, miri, com
parteixo plenament la seva preocupació pel que fa als 
recents incidents en el transport ferroviari de persones, 
tant a rodalies com a nivell regional, no? Aquest és un 
problema que afecta molts ciutadans de Catalunya i que, 
per tant, afecta i preocupa el Govern de Catalunya. 

El Govern agraeix les disculpes presentades per la vice
presidenta del Govern espanyol, però vol solucions, i 
crec que el dissabte passat ja se’n van apuntar algunes, 
que poden començar a millorar la situació actual. Tot i 
així, com vostè ha apuntat, demà aprofitaré la visita del 
president Zapatero per reiterar la nostra preocupació, 
que estic convençut que serà compartida per ell. Així 
ho desitjo. 

Pel que fa a l’altre tema que vostè apuntava, el de 
l’aeroport del Prat, em permetrà que apunti una cosa 
d’inici: ara, l’aeroport del Prat és una prioritat per al 
Govern de Catalunya, cosa que no estic segur que pas
sés durant molts anys. Ara es parla de l’aeroport del 
Prat i, el que és més important, s’estan fent les obres, 
senyor diputat. Fa uns quants anys, quan Convergència 
i Unió i el Partit Popular es donaven suport recípro
cament, de l’única cosa que es parlava i les úniques 
obres que es feien eren les de la T4 de Barajas, aquí sí. 
Està bé que ho recordem, perquè sembla que l’ambició 
de país d’alguns va començar el mateix dia que van 
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perdre les eleccions i van deixar de governar. (Remor 
de veus.) 

No dubti que el Govern de Catalunya té entre les seves 
prioritats exercir les competències en aquesta matèria 
que preveu l’Estatut (persisteix la remor de veus), que 
no són... 

El president 

Senyores diputades i senyors diputats... 

El president de la Generalitat 

...com vostè sap, totes les que voldríem tenir. 

I, per una altra banda, ja anuncio que la voluntat del Go
vern és que Catalunya participi en la decisió de l’adjudi
cació d’espais de la nova terminal Sud, precisament per 
assegurar que el Prat sigui un veritable aeroport inter
continental de primera i de referència a Europa. 

Moltes gràcies. 

El president 

Té la paraula... 

Pregunta al president de la Generalitat so
bre els resultats de la reunió del 24 de 
febrer amb la vicepresidenta primera del 
Govern de l’Estat (tram. 317-00021/08) 

...l’excel·lentíssim senyor Josep Piqué per formular la 
següent pregunta, en nom del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. 

El Sr. Piqué i Camps 

Moltes gràcies, senyor president. Senyor president de la 
Generalitat, jo li demanaria, a qui li escriu les respostes 
(rialles), que es miri el calendari de les coses (aplaudi
ments en un sector de l’hemicicle), que es miri el calen
dari de les coses, perquè si això fos així... 

El president 

Senyors diputats... 

El Sr. Piqué i Camps 

...sabria que les obres de la T4 es van iniciar abans 
que vostès arribessin –abans que vostès arribessin–, la 
tercera pista també, i tantes i tantes coses. Vostès al seu 
moment van optar per portar l’AVE a Sevilla, i l’AVE 
arriba a Barcelona perquè en vam prendre la decisió uns 
governs del Partit Popular, en aquells moments, amb el 
suport del Govern de Convergència i Unió. Per tant, qui 
li escrigui les respostes, que sigui mínimament respec
tuós amb la realitat –amb la realitat. (Remor de veus i 
aplaudiments en un sector de l’hemicicle.) 

Però vull anar a la meva pregunta... 

El president 

Senyores diputades, senyors diputats, si us plau... 

El Sr. Piqué i Camps 

...vull anar a la meva pregunta, que és respecte als resul
tats de la seva famosa reunió amb la vicepresidenta. Del 
desplegament de l’Estatut, jo no en parlaré, perquè tin
drem ocasió de parlarne moltes vegades, i vostè, igual 
que jo, sap que d’aquí a un any estarem igual –d’aquí 
a un any estarem igual–, fins a les eleccions generals, 
i tots vostès ho saben. Per tant, d’aquest tema avui, no 
en parlarem; tindrem ocasió de parlarne molt sovint. 
Però vull parlarli de les infraestructures i del desastre 
de l’actuació del Ministeri de Foment. 

Jo sé que vostè pot tenir la temptació, perquè potser li 
ho han escrit, que la culpa és del PP. La culpa és del PP, 
és veritat. La culpa que hi hagi una terminal Sud, que hi 
hagi un AVE, que hi hagi un nou túnel de Vielha que 
s’estigui construint, és del PP, sí senyor. Que s’hagi es
fondrat el túnel vell de Vielha després de tenir parades 
durant un any les obres allà, això no és culpa del PP. 

Jo li demano per favor, senyor president, que fem un 
plantejament molt seriós i molt rigorós respecte a les 
infraestructures que necessita Catalunya. I després, si 
tinc temps, senyor president, li faré una proposta. 

El president 

Té la paraula el molt honorable president. 

El president de la Generalitat 

Senyor president. Senyor diputat, miri, de l’aeroport del 
Prat, de la nova pista i de la nova terminal, fa molts anys 
que se’n parla, molts anys. Vostès en van estar parlant 
uns quants anys, van arribar a posar la primera pedra de 
la nova terminal; la prova és com estan les obres. Tres 
anys amb el nou Govern fent obres; vostès en van posar 
la primera pedra. A Barajas sí que van posar la primera 
i l’última pedra, perquè això sí que era una prioritat; 
això sí que era una prioritat, per a vostès. Per tant, no 
em recordi coses que recordo jo perfectament, que recor
do perfectament, com les recorda el país, el conjunt del 
país, senyor Piqué. 

Miri, cenyintme a la seva pregunta, no?, la visita de la 
vicepresidenta del Govern espanyol va ser la primera de 
la nova legislatura; per tant, va... En primer lloc va tenir 
una vessant protocol·lària, però no només: també va ser 
una reunió de treball, amb l’objectiu de preparar la reu
nió de la Comissió Bilateral Estat  Generalitat del pas
sat dilluns. També va servir per tractar alguns temes de 
caràcter bilateral i que són d’actualitat: els problemes 
de rodalies, sense anar més lluny, o les agendes legisla
tives dels respectius governs. 

Moltes gràcies. 

El president 

El senyor Piqué, per repreguntar. 

El Sr. Piqué i Camps 

Sí, moltes gràcies, senyor president. Molt breument, jo 
li demanaria que li demanés al seu conseller d’Interior 
i de Relacions Institucionals, que li preguntés per què 
la tercera pista va costar tant de fer, no? I segurament li 
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podria donar una informació molt rellevant –molt relle
vant– (remor de veus i rialles), molt rellevant perquè 
sabem quin paper hi ha jugat l’Ajuntament del Prat, que 
és d’Iniciativa per Catalunya, per cert, no? 

Però jo vull anar al fons de la qüestió, a la proposta 
que li volia fer, amb molta brevetat, senyor president. 
Crec que estem davant d’un tema molt i molt important, 
que és el tema de les infraestructures que necessita Ca
talunya. Estem parlant de l’aeroport, estem parlant de 
rodalies; hi ha un debat en la societat civil molt i molt 
important, em sembla que és el dia 21 d’aquest mes, 
doncs, que hi ha un acte molt important del conjunt de 
les institucions de la societat civil, i crec que la petició 
que li puc formular és una petició que, com a mínim, 
ha de rebre consideració, i és fer un debat monogràfic 
en ple en aquest Parlament, perquè els ciutadans de Ca
talunya, més enllà del que pensin les institucions de la 
societat civil, sàpiguen què pensen les diferents forces 
polítiques respecte al futur estratègic de l’aeroport de 
Barcelona. I jo li asseguro que des de la meva força polí
tica i des del meu grup parlamentari farem propostes 
absolutament rigoroses... 

El president 

Senyor Piqué.... 

El Sr. Piqué i Camps 

...i assenyades, perquè al final tots tinguem allò que ne
cessitem per al futur del país. 

Gràcies, senyor president. 

El president 

Senyor president, té la paraula. 

El president de la Generalitat 

Miri, senyor diputat, el que el Govern vol per al fu
tur de l’aeroport del Prat crec que ho he deixat ben 
clar en l’anterior resposta al portaveu d’Iniciativa per 
Catalunya. Per tant, quan vostès vulguin podem debatre 
sobre aquest tema el que sigui necessari. Nosaltres te
nim les idees molt clares respecte a això, i a més a més 
ara aquestes idees es poden convertir, aquest projecte 
es pot convertir en realitat. I és ara..., no ara, l’any que 
ve, perquè encara queda, com vostè sap, més d’un any 
d’obres, eh?, perquè les obres no van començar precisa
ment fa vuit anys o deu anys; van començar fa quatre 
anys, eh?, i fa tres anys i mig que fem obres –tres anys 
i mig que fem obres. Les obres s’estan fent, per tant, 
miri, ara, no quan precisament vostè era ministre del 
Govern d’Espanya; s’estan fent ara, afortunadament, 
ho repeteixo. 

Miri, amb la senyora vicepresidenta vàrem parlar d’acce
lerar les inversions, també, de Renfe per solucionar els 
problemes als ciutadans; vàrem parlar del contingut de 
la comissió bilateral, de les normes de funcionament, 
dels traspassos... 

El president 

Senyor president... 

El president de la Generalitat 

...que inicialment es tractaran i d’altres temes que segur 
que vostè ja coneix. 

El president 

Bé... 

Pregunta al president de la Generalitat 
sobre la gestió estatal de les grans in
fraestructures a catalunya (tram. 317
00020/08) 

El senyor Joan Ridao, en nom del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, pot formular la 
següent pregunta. 

El Sr. Ridao i Martín 

Senyor president, en vigílies a la seva trobada amb el 
president Zapatero ens ve al cap aquell proverbi que diu 
aproximadament que de vegades els amors són com els 
nens acabats de néixer, és a dir que fins que no ploren 
no se sap que són vius, no? I, efectivament, no ho diem 
pas per nosaltres, per Esquerra, perquè tractantse de 
Zapatero ja se sap que el nostre amor va ser etern, etern 
fins que va durar, és clar, no? (Rialles.) 

Bé, i sobre la taula dues qüestions principals i priorità
ries en aquesta reunió. La primera, el futur, s’ha dit 
també, de l’aeroport del Prat i, en particular, la decisió 
sobre l’adjudicació de la nova terminal, que és un tema 
absolutament clau, sobretot per saber quin tipus d’aero
port tindrem en el futur. És una decisió que entenem, 
en primera instància, que no es pot retardar, i, per tant, 
AENA ho ha de fer de manera immediata, creiem abans 
de l’estiu, per tant, sense traïdoria i sense estiueig. 

I en segon lloc, creiem que cal apostar per un model 
estratègic que converteixi Barcelona, com s’ha dit també, 
en un hub important del sud d’Europa; exactament, per 
tant, el contrari del que pretén Iberia, que ahir mateix, 
per cert, va confirmar els seus plans de concentrar els 
seus vols amb valor afegit a la faraònica terminal 4 de 
Madrid, i, per tant, desitja per a Barcelona un aeroport 
purament instrumental per engreixar els vols interconti
nentals de Barajas i un aeroport de baix cost, per tant, 
amb un model de xancletes i de banyador. I, per tant, es
perem que AENA no aposti per aquest model, que el 
Govern de la Generalitat faci el que pugui i sobretot evi
tar que AENA doni civada al cavall que alguna cosa cau
rà per als pardals, que en definitiva és el que ha fer fins 
ara. 

I de la mateixa manera, esperem tenir aviat també un 
paper autènticament decisiu en la gestió de l’aeroport, 
perquè creiem que, mentre que no existeixi el consorci i 
la Generalitat tingui una posició totalment decisòria, no 
tindrem capacitat de reacció estratègica en el futur. 

I, d’AENA, permeti’m que passem a Renfe. I ja sé sap, 
i això no ho dic jo, això està escrit a l’Evangeli, que l’ar
bre sec no dóna fruits, sobretot no dóna fruits i està sec 
gràcies a l’abandonament sistemàtic dels governs del 
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Partit Popular i, per cert, dels seus socis i aliats. (Forta 
remor de veus.) 

Vostè ha reconegut que la vicepresidenta del Govern 
espanyol ha demanat disculpes –i està bé–, i, per cert, 
és una actitud que contrasta, és molt diferent de la de 
la ministra de Foment que en aquests moments no hi 
és ni se l’espera. 

Bé, permeti’m per acabar, senyor president, amb relació 
a aquest tema, que el parafrasegi per una vegada, i és 
que el que esperem demà i esperem del... 

El president 

Senyor Ridao... 

El Sr. Ridao i Martín 

...president Zapatero, senyor president, són fets, i no pa
raules; fets i no paraules vol dir, bàsicament, inversions 
i traspassos. 

Moltes gràcies. 

El president 

Senyor president, té la paraula. 

El president de la Generalitat 

Sí, senyor diputat, reitero que en matèria de funciona
ment de Renfe a Catalunya tenim problemes que òbvia
ment preocupen el Govern en tant que afecten, com tots 
vostès saben, sovint molts i molts ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya. 

Per una altra banda, ha pogut sentir fa un moment que 
en un dels temes principals que vàrem tractar la setmana 
passada amb la vicepresidenta del Govern espanyol va 
ser precisament aquest, i que, per tant, crec que estem 
en disposició d’afirmar que estem més a prop de la solu
ció del problema. 

És per això que hem demanat de forma immediata que 
s’inverteixin els 1.800 milions d’euros per a actuacions 
ferroviàries en l’àmbit de rodalies, així com els 260 mi
lions del pla de xoc que es van pactar fa uns mesos entre 
el Govern de l’Estat i la Generalitat per al manteniment 
i la millora de la xarxa ferroviària. 

Primer, inversió i millora del servei; en paral·lel comen
çarem a parlar del traspàs, que s’haurà d’efectuar d’a
cord amb les previsions estatutàries. 

Pel que fa al tema de l’aeroport, precisament demà, 
com vostè sap i ha comentat, em veuré amb el president 
Zapatero al Prat i aquest serà un dels temes que tracta
rem. En tot cas, crec que coincidim en alguns extrems 
inicials, no?, que crec que han de ser la base per al futur 
del Prat. Primer, per sort, ara parlem del Prat i de les 
seves possibilitats, i no només de la T4 de Barajas. El 
Govern vol que el Prat sigui un aeroport de primera, de 
referència a Europa i intercontinental. 

I tercer, considerem que aquesta és una prioritat de país, 
per al bé dels seus ciutadans i ciutadanes i sobretot per 
a l’economia catalana. I en aquest sentit el Govern de 
la Generalitat vetllarà pel compliment de l’article 140 
de l’Estatut, però especialment ho farà per assegurar 

que les decisions que es prenguin respecte al futur de 
la nova terminal sud siguin aquelles que garanteixin, 
ho repeteixo, un aeroport de primera, un veritable hub 
com a instrument indispensable per al nostre país i per 
a la nostra economia. 

Moltes gràcies. 

El president 

La següent pregunta... 

Pregunta al president de la Generalitat 
sobre el transport ferroviari (tram. 317
00024/08) 

...la formula, en nom del Grup Parlamentari Socialis
tes  Ciutadans pel Canvi, l’il·lustre senyor Roberto La
bandera. 

El Sr. Labandera Ganachipi 

Gràcies, senyor president. Senyor president de la Genera
litat, jo no li preguntaré per les entrevistes polítiques 
que li corresponen com a president de la Generalitat 
tenir, sinó que li preguntaré per la situació de la xarxa 
ferroviària de Catalunya. 

I li ho pregunto, senyor president, des del convenciment 
que tenim..., i podríem definir la situació que tenim amb 
tres adjectius..., o tres substantius: l’excepcionalitat, els 
grans reptes que tenim en matèria ferroviària i un con
flicte. 

L’excepcionalitat en el sentit que, després de molts 
anys, tenim la capacitat, la possibilitat, que ens dóna el 
nou Estatut, de desenvolupar les noves competències 
del Govern de la Generalitat en matèria ferroviària. En 
aquest sentit, senyor president, felicito les gestions i 
l’impuls que vostè li està donant en aquest àmbit. 

Els reptes. Els reptes són tant del Govern, dels sectors 
econòmics, de la societat civil, de tots, de tot Catalu
nya..., de crear un sistema ferroviari de Catalunya que 
ja té un antecedent: la Llei ferroviària de Catalunya, la 
primera Llei ferroviària de Catalunya, que va ser aprova
da per impuls del Govern Maragall en aquest Parlament 
la legislatura passada. 

I un conflicte, un conflicte, que, evidentment, aquells 
que avui se vanaglorien de parlar de terminals –la 4, la 
terminal Sud de l’aeroport, el tren d’alta velocitat– es 
van oblidar durant vuit anys dels sistemes de rodalies 
del nostre país, amb la complicitat, la negligència, la 
impotència, la inhibició del Govern autonòmic del presi
dent Pujol, que en realitat (forta remor de veus) no va 
fer res per establir els criteris de la inversió... 

El president 

Senyores diputades, senyors diputats... 

El Sr. Labandera Ganachipi 

...per establir els criteris de la inversió que correspo
nia. 
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És cert que ens ha petat, i se podria definir amb molta 
claredat, ens ha petat el sistema de rodalies per sobrecàr
rega. En deu anys, hem duplicat el nombre de passat
gers: de 70 milions a 140 milions. Avui patim, senyor 
president, la ciutadania, els usuaris de Renfe..., molts 
diputats d’aquesta cambra som usuaris de Renfe, estem 
patint també una situació que lamentem i que creiem, 
a més a més, que el Govern, tot i que està treballant en 
aquest tema, encara hi hauria de posar més esforços. Al
caldes, els alcaldes de l’Alt Penedès i del Garraf, s’han 
adreçat al Govern de l’Estat per demanar a la ministra 
de Fomento i al Govern de l’Estat una intervenció... 

El president 

Senyor diputat... 

El Sr. Labandera Ganachipi 

...en aquesta matèria. 

És per això, senyor president, que la nostra pregunta és 
aquesta: quin és el capteniment del Govern en matèria 
del sistema ferroviari de Catalunya? 

El president 

Té la paraula el molt honorable president de la Genera
litat. 

(Remor de veus.) Senyores diputades, senyors diputats, 
si us plau... 

El president de la Generalitat 

Senyor diputat, com ja he dit diverses vegades durant 
aquesta sessió de control, les deficiències del transport 
ferroviari de persones a Catalunya és un problema que 
preocupa de forma prioritària el Govern, i, per tant, és 
la nostra voluntat fer tot allò que estigui en las nostres 
mans per solucionarlo. 

Dit això, crec que aquest és un tema en què caldria fer 
alguna precisions per refrescar la memòria d’alguns 
que ara critiquen però que no van fer tot el que estava 
al seu abast quan tenien responsabilitats de govern. 

Primer. Un dels motius per què tenim problemes amb 
Renfe és la construcció de l’AVE Madrid  Barcelona. 
I, per tant, tot i que hem de treballar per evitarlos, crec 
que l’arribada de l’AVE a Barcelona serà una bona notí
cia i es produirà tot just aquest any. 

Segon. Un altre dels motius per què tenim problemes 
és per la manca d’inversió i el deficient manteniment 
durant molts anys per part del Govern, especialment en 
un període, 962004, un govern que, certament, tenia els 
recolzaments parlamentaris que tots vostès coneixen, 
eh?, i que no va servir perquè es fessin les inversions 
que Rodalies necessitava. 

Tercer. Ara s’ha començat a invertir per solucionar el 
problema, i gràcies al nou Estatut –que recordo que es 
va aprovar fa uns mesos, no fa vintitres anys, va ser 
l’altre– podrem, una vegada feta o garantida la inversió 
necessària, tenir la competència en matèria de rodalies. 
El dissabte passat, com ja he dit abans, em vaig reunir 
amb la vicepresidenta i a més a més de demanar dis
culpes, cosa que l’honora, vàrem arribar a una sèrie d’a

cords que crec que permetran solucionar el problema 
en un període de temps raonable. 

Per tant, senyor diputat, és cert, tenim problemes i s’està 
treballant per solucionarlos ara; no es van solucionar 
quan tocava i era més senzill. En tot cas, ha de quedar 
clar que aquest és un problema conseqüència de molts 
anys d’oblit i no, com alguns ho volen plantejar, que 
hagi sorgit de la nit al dia. Sols cal, en fi, recollir unes de
claracions que faig meves del responsable de Convergèn
cia i Unió, en el seu moment, al Govern, que deia: «Des 
del Govern hem de mantenir el nivell d’exigència i col·la
boració i no hem de caure en la crítica fàcil.» Això era 
un dia que el titular d’un diari de gran tirada titula
va «Avaria nacional». Parlàvem també, òbviament, en 
aquest cas, de ferrocarrils; no és un tema nou. 

El president 

Bé... 

Pregunta al president de la Generalitat 
sobre el model de relacions bilaterals 
de la Generalitat amb l’Estat (tram. 317
00023/08) 

L’honorable senyor Artur Mas té la paraula, en nom del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 

El Sr. Mas i Gavarró 

Sí. Moltes gràcies, senyor president. Senyor president 
de la Generalitat, jo observo que, en les seves interven
cions i en les d’alguns grups que li donen suport, hi ha 
una continua al·lusió al nostre Grup de Convergència i 
Unió. A vegades tinc la sensació que vostès confonen 
qui està exactament en el Govern en aquest moment. 

Però, dit això –dit això–, li demano només una cosa; 
jo no entraré avui en aquest tipus de picabaralles per
què no tenim temps i no correspon, només li demano 
una cosa, senyor Montilla. Vostè està transformant la 
presidència de la Generalitat en una institució que tras
pua sectarisme pertot arreu (forta remor de veus), en 
aquestes intervencions –en aquestes intervencions. I per 
tant... (Persisteix la remor de veus.) 

El president 

Senyores diputades, senyors diputats! Senyor Mas... 

El Sr. Mas i Gavarró 

Gràcies, senyor president. I, per tant, senyor Montilla, 
li demano formalment que no faci ús d’aquest sectaris
me sistemàtic que se li està escoltant de forma perma
nent. 

Dit això, jo li demano una cosa molt concreta, perquè 
crec que aquest no és el moment de picabaralles inútils, 
a més a més, una cosa molt concreta: quin és el model 
de gestió ferroviària de rodalies i regionals que vostè 
li plantejarà demà al president del Govern espanyol i 
quin és el model de gestió aeroportuària del Prat i de la 
resta d’aeroports de Catalunya que vostè li plantejarà 
al president del Govern espanyol? Parlo de «model», 
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no de si aquesta terminal, d’aquella terminal, d’aquesta 
companyia o d’aquella altra companyia: quin model vos
tè té pensat, com a president de la Generalitat? 

El president 

Senyor president, té la paraula. 

El president de la Generalitat 

Senyor president..., senyor diputat, miri, el que no obli
darem és qui va governar Catalunya durant vintitres 
anys. (Remor de veus.) D’acord? Durant vintitres anys. 
Sabem perfectament qui governa ara. 

Miri, les relacions bilaterals entre la Generalitat i l’Estat 
a què vostè fa referència en la seva pregunta estan fixa
des a l’Estatut de Catalunya, i aquest Govern juntament 
amb el Govern espanyol ja hem començat a utilitzar els 
mecanismes bilaterals que aquest preveu per desenvolu
par amb rigor el text estatutari. 

El passat dia 6 es va reunir la Comissió d’Afers Econò
mics i Fiscals Estat  Generalitat, i aquest dilluns pas
sat es va reunir per primer cop la Comissió Bilateral 
Estat  Generalitat, que va tractar els temes de què ja he 
fet esment en una altra pregunta, i les properes setma
nes es reunirà la Comissió sobre Inversions en Infraes
tructures. 

És en el marc d’aquestes comissions de caràcter bilate
ral en què el Govern tractarà amb el Govern d’Espanya 
també el model al qual vostè fa referència en el tema de 
rodalies i el model de gestió que nosaltres implementa
rem, especialment sobre la base de l’experiència que en 
aquest moment té el Govern de Catalunya en la gestió 
dels Ferrocarrils de la Generalitat. I, per tant (remor de 
veus), això, miri, en el seu moment tindrà vostè ocasió 
de parlarho, també certament en el Consell per a l’Im
puls i Desenvolupament Estatutari, que, com vostè sap, 
hem creat per decret de la Generalitat i en el qual espe
ro la participació activa del seu grup. 

El president 

Senyor Mas, per repreguntar. 

El Sr. Mas i Gavarró 

Gràcies, senyor president. Senyor president, em dóna 
la impressió que vostè el que passa és que no té model. 
Jo li he preguntat quin model de gestió ferroviària pre
sentarà demà, en nom del Govern de Catalunya, i quin 
model de gestió aeroportuària, en el marc de les rela
cions bilaterals, o és que no és bilateral una reunió del 
president de la Generalitat amb el president del Govern 
espanyol. (Remor de fons.) No és bilateral això? (Per
sisteix la remor de veus.) 

El president 

Senyores diputades, senyors diputats, si us plau. 

El Sr. Mas i Gavarró 

Jo li faig una doble proposta. Parlem de gestió ferrovià
ria; vostè ho ha reconegut. Tanta història dels governs 
de Convergència i Unió..., doncs, miri, la companyia 

de gestió ferroviària més exemplar de tot Espanya sap 
quina és? Ferrocarrils de la Generalitat. Sap per què? 
Perquè els va gestionar Convergència i Unió; sí, senyor. 
(Aplaudiments en un sector de l’hemicicle.) 

Doncs, escolti’m, fem una cosa, fem una cosa... Senyor 
Montilla, si em presta un moment d’atenció... (Veus de 
fons.) Fem una cosa, senyor Montilla, proposili demà 
al president del Govern espanyol que des d’ara mateix, 
abans del traspàs, els Ferrocarrils de la Generalitat pu
guin tutelar la gestió ferroviària de rodalies i de regio
nals. Tenim experiència, i bona experiència. 

I una altra proposta que jo li faig. Parlem de model de 
gestió aeroportuària, del Prat i de la resta d’aeroports 
de Catalunya? Doncs, escolti’m, fem una cosa: definim 
nosaltres què és el que volem com a país; definimho 
aquí, al Parlament, que no ens ho defineixin els al
tres... 

El president 

Senyor Mas... 

El Sr. Mas i Gavarró 

...definimho en el Parlament, tramitemho allà..., con
sensuemho amb la societat civil catalana, que això de
pèn de nosaltres, i tramitemho a Madrid, i comprome
temnos que tots els diputats catalans a Madrid votaran 
exactament en la mateixa línia. 

Si m’accepta el repte, nosaltres treballarem en aquest 
sentit. 

El president 

Senyor president, té la paraula. 

El president de la Generalitat 

Bé, suposo que no caldrà copiar totes les virtuts de Fer
rocarrils de la Generalitat; els contractes blindats no, 
suposo, senyor Mas, eh? (Remor de veus.) 

Miri: «Mas reclama a Renfe més inversió a Catalunya 
perquè algunes línies fan pena.» Dirà: «De quan és 
això?» Ostres, doncs, era quan vostè estava al Govern, 
i era soci d’aquest senyor. No li van fer cas. 

«El Govern se suma al frente civil que exige la gestión 
de El Prat.» Bé, es veu..., també, per cert, és de fa uns 
quants anys: cinc anys. Desgraciadament, poc èxit va 
tenir vostè, eh? Per tant, senyor Mas, miri, no vingui a 
donar lliçons a aquestes alçades de la pel·lícula, perquè 
el que li puc assegurar és que, en aquest mandat, aquest 
Govern aconseguirà el que vostè durant tots els anys 
que va ser conseller i que els seus van ser membres del 
Govern i van tenir la presidència... 

El president 

Senyor president... 

El president de la Generalitat 

...de la Generalitat no van aconseguir. Li ho puc ben 
assegurar. 

(Aplaudiments en un sector de l’hemicicle.) 
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El president 

La següent pregunta... 

Pregunta al Govern sobre el finiment de 
les obres de la ciutat judicial de barcelona 
i de l’Hospitalet de llobregat (tram. 310
00031/08) 

...en aquest cas al Govern, la formula, en nom del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, la honorable se
nyora Núria de Gispert. 

La Sra. De Gispert i Català 

Moltes gràcies, molt honorable president. Honorable 
consellera, la pregunta és sobre el calendari de les obres 
de la ciutat judicial de Barcelona i de l’Hospitalet, quan 
se’n preveu el complet funcionament i si s’ha plantejat 
una nova orientació del projecte tornant a l’original. 

El president 

Té la paraula l’honorable consellera de Justícia, senyora 
Montserrat Tura. 

La consellera de Justícia (Sra. Montserrat tura i ca
mafreita) 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, el calenda
ri és que dos dels edificis finalitzaran les seves obres 
en el transcurs d’aquest any 2007 i la resta ho faran 
l’any 2008; finalitzaran les obres. Cal pensar que s’han 
d’equipar amb utillatge a més a més molt especialitzat 
alguns d’aquests edificis. 

I pel que fa a l’orientació que prendrem, doncs, redactar 
i aplicar tots aquells programes necessaris perquè un 
equipament d’aquestes característiques entri en funcio
nament i que no ho estaven en el moment de la conces
sió. Per exemple, els de seguretat. 

El president 

La senyora De Gispert, té la paraula. 

La Sra. De Gispert i Català 

Moltes gràcies. El projecte de la ciutat judicial és un 
projecte complex, un projecte que va costar molt de po
sar en marxa, no per la banda jurídica i judicial, sinó 
per la banda política. I m’explicaré. El món jurídic i 
judicial volia aquest projecte i volia sobretot la concentra
ció de tots els edificis judicials; en la banda política no 
era així, i parlo concretament de l’Ajuntament de Bar
celona, que va posar moltes pegues per aconseguir que 
aquest projecte tirés endavant, però després, i gràcies, 
en aquest cas, a l’Ajuntament de l’Hospitalet, es va po
der aconseguir el solar on avui està pujant la ciutat judi
cial. 

Ara bé, el seu antecessor, immediatament que va arribar 
a la conselleria de Justícia, va voler canviar el projecte, 
no va escoltar ningú i va canviar el projecte original 
simplement perquè era un projecte de Convergència i 
Unió. 

Jo crec, consellera, que vostè encara està a temps, per
què no tots els edificis estan en marxa; podria tornar a 
escoltar el món jurídic i el món judicial, que continuen 
pensant el mateix: concentrar totes les oficines judicials 
en un sol indret. 

És un projecte molt car, és un projecte que realment es 
va pensar molt, és un projecte que interessa al món jurí
dic, al món judicial i a la ciutadania. Jo li demano que 
s’ho repensi; està a temps, té aquests quatre anys. I el 
desastre del canvi de projecte del seu antecessor encara 
es podria redreçar. 

Jo li demano que ho pensi. Jo li demano que pensi en 
els terminis, que pensi en el projecte original i que pensi 
sobretot que la justícia a Catalunya li ho agrairà, perquè 
tant el món jurídic com el món judicial volia aquesta 
concentració, i és el que s’està fent a totes les comuni
tats autònomes: la concentració de totes les oficines judi
cials en un sol indret. És un projecte que nosaltres així 
ho havíem pensat, no en un any ni en dos, sinó que va 
estar pensat i pensat durant molt temps. 

El president 

Senyora diputada... 

La Sr. De Gispert i Català 

Consellera, jo li demano que en aquesta nova etapa es
colti les persones i no faci el que va fer el seu anteces
sor, que no va escoltar ningú. 

El president 

Consellera de Justícia, té la paraula. 

La consellera de Justícia 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, si el que 
em demana és que escoltem i que tinguem en compte 
les opinions dels diferents sectors implicats en un projec
te tan important, la ciutat de la justícia de Barcelona, i 
que també inclou els jutjats de l’Hospitalet, és l’edifici 
de serveis més important que es construeix en aquests 
moments. Per tant, de cap de les maneres podem anar 
amb una actitud de dir «ja està tot pensat, està resolt». 

Tampoc no pot anar, si em permet, ningú parlant en 
nom de tots els jutges i de tots els implicats i fer afirma
cions de caràcter universal, perquè no és exactament 
així –no és exactament així–; no tothom està d’acord 
si l’audiència s’ha d’incorporar a la ciutat de la jus
tícia, no tothom està d’acord si les jurisdiccions del 
contenciós administratiu hi han de serhi o no, perquè 
té un funcionament absolutament diferent, o els jutjats 
del social. 

Però, en canvi, sí que tothom està d’acord que, més 
enllà dels jutjats, està bé que hi hagin edificis de serveis 
on es puguin incorporar elements que no formen part 
de l’Administració pública però que són imprescindi
bles per als dotze mil usuaris diaris, o que hi hagi habitat
ge de caràcter social, que ara n’hi ha i abans no n’hi 
havia, en el conjunt de l’operació urbanística. Per tant, 
si vostè fa afirmacions que alguns pensen una cosa, jo 
li puc dir: hi han sectors que en pensen una altra. I preci
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sament perquè escoltem, hem de mirar d’atendre tots 
aquests sectors. 

Si la petició és: «Pensin i repensin, escoltin i mirin», 
pensem i repensem, però això no vol dir que el seu mo
del fos el model perfecte i l’altre no ho sigui, perquè 
potser aquest plantejament de fer de la ciutat de la justí
cia quelcom molt més polifacètic... 

El president 

Senyora consellera... 

La consellera de Justícia 

...i multidisciplinari és el que convé a la justícia actual. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta al Govern sobre el Patronat de 
l’arxiu de la corona d’aragó (tram. 310
00032/08) 

La il·lustre diputada senyora Maria Carme Vidal, en 
nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
pot formular la següent pregunta. 

La Sra. Vidal i Huguet 

Moltes gràcies, president. Agrairíem de poder saber què 
va motivar, si va ser el Govern o va ser el Ministeri de 
Cultura, a presentar el Patronat de l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó, quan ni Aragó, ni el País Valencià, ni les Illes 
no han retirat els recursos d’inconstitucionalitat que te
nen interposats contra l’Estatut, perquè a l’Estatut s’hi 
assenyala que s’han de separar els fons propis catalans 
que pertanyen a l’Arxiu Reial de Barcelona, i que 
aquests són els que s’han d’integrar dins del sistema 
d’arxius de Catalunya, dels fons comuns dels territoris 
de l’antiga Corona d’Aragó, i que són aquests només 
els que han de ser regits per l’ACA. 

Malgrat la constitució consensuada del patronat, els re
cursos contra l’Estatut no s’han retirat. I de moment, el 
resultat final d’una primera negociació s’ha saldat per a 
nosaltres amb un patronat en què l’Estat se’n reserva la 
presidència i on Catalunya és un més entre els quatre so
cis, malgrat que la documentació estrictament catalana 
de l’arxiu sumi dos terços del total. 

Voldríem saber també quan es decidirà la titularitat dels 
fons documentals i la titularitat sobretot de la gestió, 
perquè això és el que s’hauria d’haver donat a conèixer 
si es volia presentar un patronat i si no es volia escenifi
car un acord que sobretot subordinés la Generalitat a 
un patronat que ens desnacionalitza, perquè en aquella 
posada en escena allò que s’hi va dir és que les comuni
tats autònomes ara ja eren totes igual. 

El president 

Té la paraula l’honorable conseller de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, senyor Joan Manuel Tresserras. 

El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació 
(Sr. Joan Manuel tresserras i Gaju) 

Bé, moltes gràcies, senyor president. Senyora diputa
da, efectivament, es va constituir el dia 20 de gener 
formalment aquest patronat, tot i que no es va tractar 
en cap cas d’una posada en marxa operativa, que no es 
produirà fins que no quedi clara exactament l’atribució 
de titularitat de cadascun dels paquets del fons que com
ponen el conjunt de l’arxiu. 

En aquests moments, el que hi ha és una comissió de 
treball on hi ha deu arxivers, que han de posarse d’a
cord sobre la naturalesa d’aquests fons i sobre la seva 
titularitat. Mentre això no sigui d’aquesta manera, no hi 
haurà un inici operatiu dels treballs del patronat. 

Per tant, el que hi va haver va ser una constitució for
mal, també en compliment de la previsió de l’addicional 
tretzena de l’Estatut de Catalunya, que preveu la posada 
en marxa d’aquest patronat. 

Mentre no hi hagi la delimitació específica d’aquesta 
titularitat no es posarà en marxa el patronat. 

El president 

Senyora diputada, pot repreguntar. 

La Sra. Vidal i Huguet 

Moltes gràcies, president. Aquí el que hi ha, senyor con
seller, és una fotografia; això és evident. Vostè el dia 
de la seva compareixença en comissió ens va dir que el 
compromís amb la ministra Calvo era que el Ministeri 
de Cultura a Catalunya participa en el màxim en el finan
çament i en el mínim en els òrgans de gestió. 

Conseller, en el cas de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, 
si vostè no agilita aquests terminis de classificació dels 
fons i no n’aclareix la gestió, ens haurà de respondre 
també: qui és el responsable d’incompliment de l’Esta
tut, vostè o la ministra, que n’és la presidenta? 

Gràcies, president. 

El president 

Honorable conseller, pot respondre. 

El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació 

Miri, aquí la resposta és en moltes línies; les dificultats 
que tenim de cooperació en aquests amb territoris, si no 
germans, com a mínim, cosins, són molt grans. I, de fet, 
aquesta és la primera ocasió en què hi ha l’oportunitat 
d’afrontar un tema conjuntament. 

En el cas de l’Aragó, ells van perdre durant les guerres 
napoleòniques el que seria el seu arxiu reial. Hi ha un ar
xiu reial a València, un altre a Mallorca, i hi ha per deli
mitar quins són els fons de l’Arxiu Reial de Barcelona; 
de fet, aquesta és la qüestió bàsica a dilucidar quan hi 
ha aquests treballs dels arxivers. 

Entenem que aquí, si nosaltres som capaços d’aconse
guir una gestió coresponsable i que estigui atenta a la 
titularitat de cadascú, no hi tenim res a perdre. De fet, 
en aquests moments, el que s’ha fet ha sigut posar en 
marxa aquesta cooperació. Seguim, com li deia abans, 
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a la disposició que ja marca el mateix Estatut, i ens 
sembla que d’aquesta manera, si nosaltres no cedim de 
posar en marxa el patronat abans d’aquestes delimita
cions, estem actuant coherentment. 

Justament, abans del dia 20, i per tal d’assegurar que 
l’acte no canviés el seu caràcter, vaig trametre a la minis
tra una carta en què li especificava quina era la tradicio
nal posició catalana sobre la qüestió, que no és una po
sició ni tan sols de partit ni de govern, sinó la posició 
que el món de l’arxivística havia fixat atenent criteris 
fonamentalment científics... 

El president 

Honorable conseller... 

El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació 

...i professionals. I tinc resposta de la ministra l’endemà 
mateix, que fixa també que acceptava aquesta posició 
com a punt de partida, no? 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies. 

Pregunta al Govern sobre la instal·lació 
d’una botiga de fabricant a l’anoia (tram. 
310-00027/08) 

La següent pregunta la formula, en nom del Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de Catalana, la il·lustre 
senyora Marina Llansana. 

La Sra. Llansana Rosich 

Moltes gràcies, senyor president. Honorable conseller, 
com vostè sap prou bé, la indústria tèxtil ha estat tradi
cionalment un dels principals motors econòmics de la 
comarca de l’Anoia i molt especialment d’Igualada. Ac
tualment, el tèxtil que es fabrica a la ciutat és un tèxtil 
de disseny, és un tèxtil de qualitat, però malgrat això, 
la indústria viu problemes molts seriosos, entre altres 
coses, per una manca greu de canals de distribució, per 
una sèrie de falles a l’hora d’arribar al consumidor fi
nal. 

És en part per això que des de fa més de dos anys estem 
treballant des del territori amb la possibilitat d’instal·lar 
un gran centre comercial outlet, un gran centre de boti
gues de fàbrica que serveixi de revulsiu de la indústria 
tèxtil de la comarca. Per nosaltres l’outlet és una oportu
nitat per a les marques fabricants, és una oportunitat 
també per als consumidors, perquè podran tenir moda 
a preus més competitius, i sobretot és una oportunitat 
per a la ciutat que finalment aculli aquest centre, ja que 
seria un molt bon reclam per atraure visitants, amb l’im
pacte econòmic que això suposa. 

L’outlet és, com vostè sap, un bon canal de vendes que 
està creixent a tot Europa i que té un gran potencial de 
creixement al nostre país. Des d’Igualada estem conven
çuts que, per la seva situació estratègica al territori, la 

ciutat és el lloc idoni per acollir un projecte d’aquest 
tipus i que serviria també per dinamitzar el comerç del 
centre de la ciutat, que complementaria l’oferta comer
cial i turística, i suposaria la creació d’un nombre impor
tant de llocs de treball. 

No és la primera vegada que des del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana plantegem aquesta qüestió en 
aquesta cambra, perquè estem convençuts que es tracta 
d’una aposta estratègica per al territori i perquè ja s’ha 
convertit a la comarca, des de fa mesos, en motiu de de
bat recurrent i també, malauradament, en motiu de preo
cupació, de preocupació, perquè passen els mesos i el 
projecte no es concreta i de preocupació, perquè també 
som conscients que és una infraestructura llaminera que 
segur que té molts candidats a l’hora d’acollirla. 

Nosaltres li demanem, honorable conseller, que ho consi
deri un projecte prioritari del departament i sobretot que 
renovi el compromís ja expressat per part del Govern 
d’instal·lar aquest centre a la comarca de l’Anoia, si no 
pot ser a Igualada, perquè encara no hi ha hagut una 
oferta clara d’emplaçament o perquè encara no s’ha 
arribat a un acord amb l’actual Govern municipal, sí 
que sigui en algun dels municipis propers, alguns dels 
quals ens consta que han fet arribar al Govern les seves 
propostes. 

Sabem que no només depèn de vostè, sabem que des del 
territori també tenim deures, i els estem fent gràcies, en 
part, als mateixos fabricants del tèxtil que han impul
sat el projecte, però sabem també, honorable conseller, 
que sense el seu suport decidit no podríem arribar gaire 
lluny. 

Per això li volíem demanar en quina fase d’elaboració 
es troba el projecte de construcció d’un centre comer
cial outlet de l’Anoia i quin és el compromís del Govern 
i de la seva conselleria respecte a la posada en marxa 
d’aquest equipament. 

Gràcies. 

El president 

Té la paraula el senyor Josep Huguet, conseller d’Innova
ció, Universitats i Empresa. 

El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa (Sr. 
Josep Huguet i biosca) 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, el primer 
que va fer aquest Govern, i ho va fer ja a la legislatura 
passada, és legislar sobre les outlets, per tant, és un 
avenç històric. Per primera vegada, a través de la legis
lació bàsica del Pla d’equipaments i, després, del PT
SEC, s’estableixen els criteris pels quals es pot implan
tar als centres comercials de fabricants, concretament 
l’article 16 del Decret 379/2006, del 10 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments 
comercials. D’acord amb aquest article, en el període 
20062009 es poden autoritzar implantacions de centres 
comercials de fabricants, sempre que no superin la do
tació de cinc metres quadrats de superfície de venda per 
cada mil habitants en l’àrea d’influència i sempre que la 
implantació no superi els deu mil metres quadrats de 
superfície de venda. Per tant, legislem per primera vega
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da; per tant, ara hi ha oportunitats, abans no hi eren. 
Primera cosa. 

Segona qüestió. Aquest pla determina que en els pri
mers anys de la seva vigència es podrà autoritzar la 
implantació d’un únic projecte en el qual es tindrà en 
compte la localització, en comarques amb un pes especí
fic important de la indústria tèxtil i amb especial incidèn
cia en la seva evolució. És evident que, a l’espera de 
veure quins projectes hi ha sobre la taula, l’Anoia és la 
comarca, d’entrada, més ben posicionada, perquè té una 
tradició de botigues de fàbrica, abans que es regulessin. 
Les coses que van per davant de la llei, sempre. Per tant, 
fa temps que comarques veïnes de Catalunya anaven a 
comprar a les fàbriques d’Igualada. 

Per tant, és evident que l’Anoia reuneix moltes d’aques
tes condicions, però també està clar –i vostè també ho 
ha dit– que perquè això tiri endavant no és una qüestió 
del Govern –si més no, no només del Govern. Si no hi 
ha un projecte empresarial clar i els ajuntaments, o l’a
juntament que correspongui, no es posen d’acord amb 
l’emplaçament, òbviament, no hi ha res a fer. Per tant, 
esperem que el projecte comercial de les botigues i fà
briques avanci, que ja hi ha acord amb l’ajuntament que 
es cregui oportú, i a partir d’aquí en funció de la sol
·licitud es valorarà amb aquests condicionants previs, 
que jo crec que globalment són favorables –si més no 
a la Catalunya central–, com a lloc important a tenir en 
compte l’Anoia. 

Gràcies. 

El president 

La següent pregunta... 

Pregunta al Govern sobre l’impuls de la 
igualtat d’accés i de promoció de les dones 
en el món laboral (tram. 310-00033/08) 

...la formula, en nom del Grup Parlamentari Socialis
tes  Ciutadans pel Canvi, la il·lustre senyora Mila Arca
rons. 

La Sra. Arcarons i Oferil 

Gràcies, president. Honorable consellera de Treball, 
som propers al 8 de març, Dia Internacional de les Do
nes. Aquesta data ha esdevingut un símbol per la lluita 
pels drets de les dones. És també un bon moment per 
mirar enrere i fer balanç de tots els canvis que hi ha 
hagut en el rol social de la dona. És un moment de fer 
anàlisi del present i de mirar el futur, en el sentit de 
prendre nous compromisos de treball i de reforçar els 
existents per avançar en la igualtat real, perquè encara 
hi ha camí a fer. 

La democràcia va suposar un canvi fonamental per a la 
igualtat, aquests canvis han quedat palesats en les lleis 
i en el reconeixement social que fem tots i totes sobre 
el paper de les dones en el nostre país. No obstant això, 
insistim que queda encara camí per recórrer. 

Si parlem de l’àmbit laboral –vostè ho recordava dies 
enrere en una conferència– el treball és el que ens fa in

dependents, lliures i autònoms; és cert que hem incorpo
rat el concepte «a igual treball, igual salari»; també, el 
qüestionament en aquest àmbit de qualsevulla discrimi
nació. No obstant això, la situació laboral de la dona en 
el nostre país no és encara del tot satisfactòria. L’atur 
femení és molt superior al masculí, tot i que a Catalunya 
hem reduït el diferencial. Elles també s’enfronten amb 
majors dificultats a la seva promoció, especialment per 
accedir a càrrecs de direcció, i elles continuen, també, 
cobrant sous inferiors. Els problemes laborals s’accen
tuen en col·lectius que pateixen dificultats específiques; 
podríem esmentar el cas de les dones disminuïdes o les 
dones immigrades. 

Les necessitats de polítiques públiques que contribuei
xen a fer efectiva la igualtat d’oportunitats entre homes 
i dones a la societat en general, però també en l’àmbit 
laboral, constitueixen una obligació que no poden defu
gir si tenim en compte l’Estatut d’autonomia en els seus 
articles 19 i 153. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes 
Ciutadans pel Canvi manifestem la nostra satisfacció 
pel programa d’igualtat d’oportunitats que la vostra con
selleria orquestra, que té com a objectiu... 

El president 

Senyora diputada... 

La Sra. Arcarons i Oferil 

...elaborar, impulsar propostes d’actuació per promoure 
la igualtat d’oportunitats en l’accés del món laboral. D’a
cord amb aquest programa, ens plauria, senyora conse
llera, conèixer quines són les propostes d’actuació del 
seu departament per impulsar la igualtat... 

El president 

Senyora diputada... 

La Sra. Arcarons i Oferil 

...d’accés i promoció de les dones en el món laboral. 

Moltes gràcies. 

El president 

L’honorable senyora Maria del Mar Serna, consellera 
de Treball, té la paraula. 

La consellera de Treball (Sra. M. del Mar Serna i 
calvo) 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, és cert, el 
dia 8 de març celebrem el Dia de la Dona Treballadora 
i ens agradaria que aquesta celebració fos un dia a dia, 
no només un dia, i que tots els dies fossin el Dia de la 
Dona Treballadora. 

Un eix prioritari de la política del Govern és la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones. I així, aquest any, 
fa dos setmanes el Govern es va adherir a l’Any Euro
peu d’Igualtat d’Oportunitats. 

Per altra banda, també és un eix prioritari del Departa
ment de Treball impulsar aquestes polítiques actives, 
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aquestes accions positives i, per això, en l’estructura del 
Departament tenim un programa d’igualtat d’oportuni
tats que va adreçat al 51 per cent de la població que són 
les dones i, per altra banda, a col·lectius que pateixen 
discriminació, com són els discapacitats, les persones 
immigrades i també les persones... 

Dirvos que és cert que hem assolit fites importants en 
taxes d’ocupació de les dones –estem al 62 per cent–, 
però encara hi ha mancances importants: 2,5 punts per 
sobre de les taxes d’atur i diferències salarials impor
tants. Per això estem fent i estem posant en marxa ac
cions positives per lluitar contra aquesta discriminació. 
Primera, accedir, les dones, a oficis on estan subrepresen
tades i que, a més a més, es cobra més; es fa referència 
a la construcció, les instal·lacions, el món del transport. 
Segon, promoure l’accés de les dones a llocs de respon
sabilitats dins de les empreses. Demà entregarem els 
diplomes a les dues primeres promocions de dones que 
han estat formades en un programa pioner en tot l’Estat, 
el «Jo, directiva», que és una forma de donarlos eina 
per accedir a llocs de responsabilitat. Tercer, ens hem 
avançat a allò que està –preveiem...– a la llei d’igualtat, 
que ara, en aquest moment, està en el Senat, i ens hem 
avançat donant subvencions i promoure dins de les em
preses dues coses: primer, l’elaboració de plans d’igual
tat dins de les empreses, i, segon, la incorporació d’a
gents per a la igualtat. En aquest moment, hi ha més de 
8.500 persones ocupades en aquestes empreses que po
den ser beneficiàries d’aquests programes pioners. 

La llei d’igualtat serà un tema... 

El president 

Senyora consellera... 

La consellera de Treball 

President, estic acabant. La Llei d’igualtat és important, 
però ha d’anar, perquè la igualtat real sigui un fet, amb 
tota una sèrie d’accions positives, tant per part de les 
polítiques públiques, com per part de les empreses. 

Moltes gràcies. 

El president 

Bé. 

Pregunta al Govern sobre la implantació 
de la xarxa Natura 2000 a les costes del 
delta de l’Ebre (tram. 310-00029/08) 

El senyor Joan Bertomeu, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, té la paraula per formular 
la següent pregunta. 

El Sr. Bertomeu i Bertomeu 

Gràcies, honorable president. Honorable conseller, com 
vostè ja n’és conscient, la implantació de la xarxa Natu
ra 2000 a Catalunya ha despertat molta inquietud entre 
els sindicats agrícoles i els pescadors fins a l’extrem de 
presentar, per la seva part, lo corresponent contenciós 

administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

La xarxa Natura 2000 s’ha aprovat sense que el Govern 
disposi de la informació científica i tècnica sobre la ido
neïtat dels espais específics dins de cada territori, mal
grat les reiterades advertències i denúncies dels sectors 
implicats. De les 1.040.000 hectàrees, aproximadament, 
de l’ampliació de la xarxa Natura 2000, 83.000 afecten 
l’àmbit marí. I en lo que correspon a la zona del delta 
de l’Ebre, la implantació d’aquesta figura proteccionista 
es va produir a petició del sector pesquer per evitar les 
iniciatives i propostes que es varen presentar al territori 
per a la possible implantació dels parcs eòlics dintre de 
la zona marítima. 

A petició de les confraries de pescadors, les Terres de 
l’Ebre, i per poder protegir lo seu àmbit marítim i seguir 
desenvolupant la seua activitat pesquera, vàrem propo
sar que es declarés aquesta zona afectada per la xarxa 
Natura 2000, donant per fet que s’evitaria la implanta
ció de parcs eòlics i que aquesta figura de protecció del 
territori no afectaria l’explotació de l’activitat pesquera. 
No obstant això, la sorpresa del sector pesquer es pro
duí amb la posta en marxa, lo dia 1 de gener d’aquest 
any, del Reglament de la Comunitat Europea, número 
1967/2006 del Consell, relatiu a les mesures de gestió 
per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers al 
Mediterrani. Deixa molt clar, d’acord amb l’article 2, 
que és el que defineix los diferents models del sistema 
de pesca, i concretament a l’apartat cinquè, que trac
ta del que anomenem «sistema de trampa», entre els 
quals –per posarli un exemple– podríem incloure el que 
anomenem els «cadups», que, com vostè sap, s’utilitza 
per a la pesca del polp. Doncs, bé, l’article 4 del punt 
primer prohibeix rotundament aquest sistema de pesca 
a les zones qualificades com xarxa Natura 2000, tal 
com s’indica en el mateix article 4.4 prohibint la pesca 
selectiva i perjudicant directament els pescadors. Siste
ma de pesca que, en la realitat, en cap moment compor
ta cap risc, d’entrada, a les aus al delta de l’Ebre. 

Per tant, la pregunta, honorable conseller, seria, quina 
és la voluntat del Govern per solucionar aquest proble
ma i facilitar als pescadors a continuar desenvolupant 
la pesca selectiva, la qual, ho repeteixo, no comporta 
cap risc a les aus al delta de l’Ebre. 

Gràcies. 

El president 

Honorable senyor Francesc Baltasar, conseller de Medi 
Ambient i Habitatge té la paraula. 

El conseller de Medi Ambient i Habitatge 

Senyor president... Senyor diputat, crec que hi ha alguna 
opinió del que ha començat a fer, vostè, a la seva pregun
ta, i és una mica arriscada, que és dir que el Pla de la 
limitació a la xarxa Natura 2000 no tenia res a darrere, 
em sembla que no és exactament precís. Miri, aquí hi ha 
exactament la directriu marc per a la gestió dels espais; 
aquí es delimita exactament, a totes i cada una de les 
categories, quins són els usos, quines són les espècies i 
els hàbitats a protegir, i, per tant, en funció d’aquestes 
dues qüestions, quins són els usos limitatius. 
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Però deixi’m dirli una altra cosa, que em sembla que 
és important, sobretot, perquè vostè em fa una pregunta 
que té a veure amb el sector pesquer. És a dir, justament, 
és molt important que sàpiguen que la definició de li
mitació dels usos possibles, entre altres coses, ha de 
venir articulada amb la definició d’un pla especial; pla 
especial que nosaltres, òbviament –com crec que vàrem 
fer, i vostè ho ha reconegut, en les Terres de l’Ebre–, 
pretenem consensuar, volem parlarne, i volem parlar
ne amb profunditat. Perquè és cert que, evidentment, 
xarxa Natura 2000 en determinats punts és fàcil trobar
hi punts, diguéssim, de desavinença, però també és fàcil 
trobarhi punts de coincidència. 

Vostè també ha plantejat alhora un altre tema, que és, 
en aquests moments, la possibilitat d’instal·lar un parc 
eòlic dintre de la zona marina de les Terres de l’Ebre, i 
concretament la zona marina que ens ocupa. Jo li puc 
dir que, en aquests moments, nosaltres ens hem vist 
obligats, per dirho d’alguna manera, a autoritzar una 
anàlisi prèvia, però li puc donar tota la garantia que, en 
aquests moments, no és cap objectiu del Govern de Ca
talunya que s’instal·li cap parc eòlic en la zona marítima 
de les Terres de l’Ebre i que, en aquest cas, òbviament, 
nosaltres hem desaconsellat al Ministerio de Medio 
Ambiente, que era qui que s’havia vist forçat a demanar
nos, en aquest cas, la prospecció sobre aquest tema, 
perquè entenem que no és adequat, que no és adient i 
que, justament, hi han moltes altres parts del nostre ter
ritori que segurament tenen menys valor ecològic i 
menys valor des del punt de vista de la xarxa Natura 
2000, que en aquest cas hi pugui ser instal·lat. 

De tota manera, la mà estesa absolutament a parlar 
d’aquests temes en concret respecte de les implicacions 
que pugui ternir, respecte, en aquest cas, del tema de 
pesca en aquell lloc concret. O sigui que recullo el seu 
suggeriment en aquest cas. 

El president 

La següent pregunta... 

Pregunta al Govern sobre les agressions 
perpetrades per grups de joves d’ultradre
ta (tram. 310-00030/08) 

...la formula, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciati
va per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, 
la il·lustre senyora Laia Ortiz. 

La Sra. Ortiz Castellví 

Gràcies, senyor president. Honorable conseller, fa una 
setmana quatre joves de Joves d’Esquerra Verda, que 
avui ens acompanyen i des d’aquí els vull saludar, i un 
jove de Joves Comunistes, membres de la coalició d’I
niciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida de Ter
rassa, van ser objecte d’una agressió d’un grup d’ultra
dreta. Fruit d’aquesta agressió, els joves van haver de 
ser atesos a urgències amb lesions i contusions diverses, 
i un d’ells encara està hospitalitzat. 

D’altra banda, diverses joves del Vallès Occidental, per
tanyents a organitzacions i entitats de caràcter progres

sista i alternatiu, han patit amenaces, assetjaments i 
agressions pel fet de formar part d’aquestes organitza
cions cíviques. 

Des del nostre grup parlamentari volem cridar l’atenció 
sobre l’existència d’aquests grups violents d’ultradreta 
i d’ideologia feixista, que tenen una presència impor
tant en alguns punts del territori, com és ara el Vallès 
Occidental. 

L’existència d’aquests grups als nostres pobles i ciutats 
representa una greu amenaça per a la convivència i la 
llibertat d’expressió i organització de molta gent jove 
d’arreu de Catalunya. Aquests tipus d’agressions volen 
instaurar la por, l’amenaça i la violència per fer callar 
la veu de molts i moltes joves que defensen la llibertat, 
la democràcia i la justícia social, i volen transformar la 
societat des de les seves associacions i plataformes. 

Per nosaltres és vergonyant que al segle xxi encara exis
teixin aquests tipus de moviments i conductes violentes 
i intolerants; conductes que semblen recordarnos altres 
temps més foscos de la nostra història. A més a més, 
aquest tipus d’agressions dificulten l’existència d’una 
societat cívica, dinàmica, creativa i que es mobilitza 
pels problemes i qüestions que afecten el col·lectiu, pre
cisament el model de ciutadania compromesa cap al 
qual hem d’avançar. 

Des d’aquest Parlament, el nostre Grup Parlamentari vol 
solidaritzarse amb les víctimes d’aquest tipus de vio
lència i demanar al Govern el compromís de tolerància 
zero amb les agressions feixistes. Per això volem pregun
tarli el propòsit de capteniment de la conselleria d’Inte
rior per combatre l’existència de grups violents d’ul
tradreta i per garantir la seguretat dels i les joves de 
Catalunya que volen participar activament en la societat 
civil. 

Moltes gràcies. 

El president 

Té la paraula l’honorable senyor Joan Saura, conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. 

El conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Par
ticipació (Sr. Joan Saura i laporta) 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, vull en pri
mer lloc manifestarli, en nom del Govern i en el meu 
nom, el recolzament i la solidaritat amb les víctimes, 
especialment amb la persona que encara està hospitalit
zada, i desitjarli una ràpida recuperació. Vull dir que 
aquesta agressió es va produir el 17 de febrer –vostè ho 
ha dit– a Terrassa, i estic segur que aquest sentiment de 
solidaritat i de recolzament és un sentiment que tota la 
cambra comparteix. 

En segon lloc li vull dir que, com no pot ser d’una altra 
manera, fem una condemna enèrgica d’aquestes agres
sions; de totes les agressions, però també, evidentment, 
d’aquestes agressions. En el nostre sistema democràtic, 
les diferències ideològiques, programàtiques, de projec
tes, d’idees, només és possible contrastarles amb la pa
raula i amb els arguments, en cap cas amb la violència. 
I és en aquest sentit que torno a dir, a reiterar que és 
absolutament inacceptable la defensa d’arguments, d’i
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deologies o de programes mitjançant la violència, i que 
actuarem amb fermesa amb relació a això. 

Li puc dir tranquil·lament que des del departament hem 
actuat amb rapidesa i amb fermesa. Crec que vostè sap 
perfectament que s’han produït ja detencions dels pre
sumptes agressors, evidentment de grups d’ultradreta, 
com vostè deia, però que fins i tot aquestes detencions 
no han tancat el cas. La investigació continua oberta, 
arribarem fins al final, i espero que en pocs dies puguem 
millorar les detencions, fer més detencions que, en defi
nitiva, signifiquin una resposta contundent i democràti
ca a les agressions que van patir aquests joves que vostè 
diu, ara fa unes quantes setmanes. 

Res més, i moltes gràcies. 

El president 

Doncs... 

Projecte de llei pel qual s’aprova el lli
bre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques (debat 
de totalitat) (tram. 200-00009/08) 

...el cinquè punt de l’ordre del dia és el debat de totali
tat sobre el Projecte de llei pel qual s’aprova el llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques. D’acord amb l’article 105.2, presenta la ini
ciativa l’honorable senyora Montserrat Tura, consellera 
de Justícia. 

La consellera de Justícia 

Gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors 
diputats, efectivament, em dirigeixo a tots vostès per tal 
de presentar el projecte de llei pel qual, en cas que la 
tramitació parlamentària arribi finalment, novament a 
aquest Ple i sigui votada per una majoria dels represen
tants d’aquesta cambra, doncs, s’aprovaria el llibre ter
cer –que aquest és el nom– del Codi civil de Catalunya, 
que fa referència a les persones jurídiques, és a dir, a les 
associacions i a les fundacions. 

M’agradaria, de manera breu, abans d’entrar en el con
tingut exacte d’aquest llibre tercer, mencionar algunes 
qüestions, per adonarnos que la mateixa temàtica de 
les associacions i fundacions té ja molt d’interès en un 
país que històricament ha tingut un moviment associacio
nista molt potent i molt actiu, però ho és també perquè 
la codificació, la realització de l’agrupament del dret 
propi és en ell mateix també un fet polític de primera 
magnitud. 

El nou Estatut, en el seu article 5, dedicat als drets histò
rics de poble català, el reconeix, aquest dret propi que 
els deia. A més a més d’afirmar que el nostre autogo
vern es fonamenta en les institucions seculars, diu explí
citament que la singularitat de Catalunya com a nació 
deriva del reconeixement d’una posició especial pel que 
fa al dret civil, a la llengua i a la cultura. Per tant, el dret 
civil és un dels elements que dóna singularitat específi
ca a la nostra nació. Cada vegada, doncs, que aprovem 
alguna cosa que fa referència a aquesta qüestió, hem de 

tenir present la importància històrica que al llarg de més 
de deu segles ha tingut aquesta normativa específica, 
pròpia de Catalunya. 

La llengua i la cultura són mencionades molt sovint 
com a elements o com a fets diferencials de Catalunya, 
i en canvi no tant –perquè no és potser de coneixement 
tan generalitzat– el dret civil. I és per això que m’ha 
agradat de començar explicant això i de dir que des del 
segle xi, amb els Usatges de Barcelona, i posteriorment 
amb les diferents compilacions de constitucions i altres 
drets específics de Catalunya que s’han anat fent al llarg 
dels segles xii, xiv, xv, xvii, xviii, s’ha mantingut viu 
aquest dret específic, encara que algunes vegades s’ha
vien dissolt les institucions que l’havien d’aplicar. 

L’interès dels estudiosos durant el segle xix, la persistèn
cia i perseverança dels juristes, que han tingut en això 
un paper destacat i important, han fet que mai desapa
regués del tot i que no s’oblidés, ans al contrari, que 
avui puguem estar fent un procés de codificació de tot 
aquest dret propi i d’actualització i modernització dels 
seus continguts, evidentment. 

Fins i tot en les dictadures, tant la de Primo de Rivera 
com la dictadura franquista, els juristes s’espavilaren 
per tal de servar els nostres elements característics, el 
nostre dret propi, i ni tan sols la dictadura franquista va 
aconseguir eliminar del tot i va mantenir com a nexe, 
primer, i com a recopilació de dret territorial més tard, 
el dret específic de Catalunya. 

Només, però, en les etapes en què hem gaudit de plena 
llibertat i en què han estat vigents constitucions que 
garantien els drets fonamentals, s’ha reconegut l’Estat 
espanyol en la seva condició d’estat plurilegislatiu. Per 
tant, quan parlem d’estat plurinacional, d’estat plurilin
güístic, d’estat..., hi hauríem d’afegir també la condició 
d’estat plurilegislatiu. 

Faig totes aquestes consideracions perquè ja sé que no 
necessàriament ho he de dir pel contingut exacte de la 
llei, sinó perquè em sembla que ens cal de fer més pe
dagogia sobre aquest fet perquè s’entengui la importàn
cia de poder ordenar de manera específica i per part 
d’aquesta cambra, amb totes les conseqüències que se’n 
deriven, aquesta tipologia de dret i de relacions entre 
les persones, de regular les relacions de la ciutadania 
en matèria de dret civil. 

Així doncs, des de l’aprovació de la darrera d’aques
tes constitucions que mencionava –la del 31 reconeix 
l’estat plurilegislatiu, la del 78 també–, des d’aquesta 
darrera, durant els anys vuitanta, en la primera etapa 
de funcionament d’aquest Parlament, es va treballar en 
l’objectiu d’adequar la compilació que havien fet l’any 
1960; després de molta dedicació, hi insisteixo, dels 
juristes catalans, es va adaptar el dret civil a la Constitu
ció del 78. I durant la dècada dels noranta –i en això 
saben que he reconegut també sempre la feina feta pel 
Govern presidit pel senyor Jordi Pujol– es va fer una 
reforma fonamentalment en els àmbits de successions, 
família, dret patrimonial... Per tant, es va modernitzar 
una part d’aquest dret civil. 

És, entrat el segle xxi, concretament l’any 2002, que 
s’inicia un procés –que el llibre tercer n’és un exemple 
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més– en què s’estableix que es codificarà tot aquest dret 
propi, que es modificaran els continguts i que es moder
nitzaran, i que això es farà d’una manera moderna i 
avançada, en un sentit de codi obert, per tal d’anarhi 
incorporant elements que la nova societat demandi o 
per modificarlo sense haver de revisar tot el dret cada 
vegada. Per tant, el meu reconeixement als responsables 
que l’any 2002 en aquesta cambra varen aprovar la Llei 
29, de 30 de desembre, que esdevingué el primer llibre i 
que va establir l’estructura i els continguts que haurien 
de venir després, que serien sis llibres, dels quals avui 
presentem el tercer d’aquests llibres. 

El tercer d’aquests llibres fa referència, com ja hem dit, 
a les persones jurídiques, és a dir, a les associacions i 
fundacions, i de manera ràpida intentaré dirlos quin 
abast té tot això. 

D’associacions, el 31 de desembre de l’any 2006 n’hi 
havia 45.458; per tant, estem parlant, certament, d’un 
àmbit que afecta una part molt important de la societat 
catalana. D’aquestes 45.458, arrodonintho, 18.900 eren 
culturals, 6.000 es dedicaven a la defensa dels drets ci
vils, 5.200 ho feien en temes educatius o d’ensenya
ment, 3.100 en altres qüestions sectorials, 3.400 en medi 
ambient i ecologia en general, 2.600 assistencials i de 
salut i 7.200 tenien altres finalitats. 

Pel que fa a les fundacions, en aquesta mateixa data, 31 
de desembre del 2006, n’hi havia, a Catalunya, 2.278: 
1.100 de culturals, 850 d’assistencials, 250 d’educati
ves, 88 de científiques. Si agafem les 700 fundacions 
més importants de Catalunya, el seu pressupost sobre
passa els 1.600 milions d’euros, i tenen al seu servei, 
contractades, unes cinquanta mil persones. Per tant, no
més en matèria de fundacions, també l’àmbit que abraça 
la llei és molt ampli. 

Catalunya ha situat sempre el registre d’associacions i 
de fundacions en el Departament de Justícia, i aquest 
també és un element que voldria avui destacarlos, per
què d’altres administracions, fins i tot l’estatal, el té en 
el Ministeri de l’Interior, amb una certa tendència al 
control del funcionament de les associacions, mentre 
que en aquest cas Catalunya l’ha tingut sempre en l’àm
bit de la potenciació i de la defensa del dret d’associació 
o de la llibertat de crear fundacions, per destinarho a 
finalitats de caràcter social. Per tant, protegir i potenciar 
ha estat sempre l’interès de Catalunya, espai vital o molt 
vitalista en aquest sentit de l’associacionisme. 

Ara fem un pas més que vull subratllar de manera impor
tant, no només perquè cal ferho i en una part de la 
llei és imprescindible, perquè hi ha una sentència del 
Tribunal Constitucional, del 27 d’abril del 2006, que 
obliga a modificar..., sinó per voluntat de consolidar la 
política de suport a l’associacionisme, tan profitós per 
al ressorgiment de la personalitat pròpia de Catalunya, 
sobretot durant el final del segle xix i tot el segle xx. Per 
tant, és un fet volgut, premeditat, ferm i d’alt contingut 
polític, el fet d’integrar les associacions i fundacions en 
el Codi civil català; fins ara no ho estaven. És veritat que 
hi havia una llei d’associacions i una llei de fundacions, 
però no estaven incorporades dins del Codi civil català. 
El fet de ferho, i de ferho volgudament, insisteixo que 
té un alt contingut polític, perquè vol dir que s’incorpo

ra l’activitat social, l’exercici de ciutadania, la voluntat, 
la lliure decisió d’associarse per a activitats de les que 
els he mencionat, en aquest Codi civil català. 

Podríem, doncs, destacar que s’unifiquen i es modernit
zen i, en conseqüència, es derogaran –quan estigui apro
vada– la llei del 97, d’associacions, i la llei del 2001, 
de fundacions. Això sempre és una bona notícia, perquè 
vol dir que amb una sola llei, en aquest cas, a més a 
més, un dels llibres del Codi civil, es derogaran dues 
lleis existents. 

Però, més que destacarlos aquests elements, jo preferei
xo destacar que el projecte vol donar resposta a la neces
sitat social de regular un sector que continua en expan
sió, amb un gran pes específic en la construcció de la 
xarxa de solidaritat social, i per tant, de la tradició jurídi
ca d’aquests deu segles que els he explicat, els nous 
reptes que planteja la societat actual; això és el que re
presenta aquest llibre tercer. 

Pel que fa a les associacions, el llibre garanteix, com no 
podria ser d’una altra manera, el principi d’autonomia 
organitzativa; modernitza mecanismes de participació; 
imposa controls que garanteixin la transparència, sobre
tot, de les que reben subvencions públiques; possibilita 
la retribució dels membres de les juntes directives, enca
ra que amb restriccions, evidentment; recull el prin
cipi no lucratiu d’aquestes associacions; dóna majors 
competències a l’assemblea, alhora que determina els 
quòrums per prendre determinats acords; exigeix la 
transparència als comptes anuals, i admet com a mem
bres, sempre que no superin la meitat dels membres de 
l’òrgan de què parlem, les persones que desenvolupen 
activitat retribuïda en el si de l’associació. 

I, pel que fa a les fundacions, es modernitzen els instru
ments de control; se separen les funcions de govern, és a 
dir, els patrons són una cosa, i la gestió –és a dir, els ge
rents i els directors– en són una altra; regula la participa
ció de les fundacions en societats; concreta la regulació 
dels fons especials; no permet l’autocontractació dels 
patrons –per tant, els patrons no poden estar contractats 
per la fundació, ni tampoc la fundació pot contractar els 
béns o els serveis que dóna la mateixa fundació, ele
ments que s’han produït en algun moment–; s’estableix 
un major control de la venda dels seus actius, i es neces
sari que es justifiqui la necessitat d’aquesta venda, que 
se’n determini el valor real i la destinació dels recursos 
econòmics que s’obtinguin d’aquesta venda. 

A totes les associacions, com a les fundacions, s’intro
dueix com a novetat una norma general sobre el con
flicte d’interessos, que inclou els deures d’abstenció i 
d’informació prèvia quan algun dels seus membres es 
trobi en conflicte amb el tema que es tracta, i es regula 
també el règim d’impugnació dels acords, definint en 
quins casos és procedent aquesta impugnació. Per tant, 
els elements d’aquestes característiques el que fan és 
reconèixer una certa maduresa democràtica en el funcio
nament d’aquestes associacions i, per tant, una major 
llibertat d’actuació dels seus membres; això sí, determi
nant com i quin procediment s’ha de seguir per a la im
pugnació dels acords o per a la participació en els seus 
òrgans directius. 
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Jo voldria, sincerament, acabar dient que la presentació 
d’aquest llibre tercer, a més a més del reconeixement 
de totes les persones que l’han fet possible i que arriba 
avui en aquest Parlament, la simple presentació i el fet 
que jo avui pugui estar aquí presentantlo són, en rea
litat, un homenatge clar i sincer a l’associacionisme 
cultural, agrari, esportiu, social i de tota mena, que tant 
va col·laborar a fer possible la renaixença catalana i la 
vitalitat del catalanisme en les èpoques de manca de lli
bertats. I em plau avui proposarlos que iniciïn la trami
tació d’aquest projecte de llei que ha de fer realitat que 
tota aquesta vitalitat de la societat catalana incorpori 
elements de modernitat propis del segle xxi, es recone
gui i s’intensifiqui la protecció del dret d’associació, 
i també que la seva regulació i el seu funcionament 
formin part del dret propi per excel·lència de la nostra 
nació; és a dir, que també les associacions i fundacions 
formin part d’aquest dret civil català, reconegut com un 
dels elements de singularitat de la nostra nació i com 
un dels drets històrics. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyora consellera. Per posicionarse en nom 
del grup de Convergència i Unió, té la paraula l’honora
ble diputada senyora Núria de Gispert. 

La Sra. De Gispert i Català 

Moltes gràcies, molt honorable president. Senyores dipu
tades, senyors diputats, honorable consellera, el Projec
te de llei del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, suposa un pas més 
en el procés de codificació del dret civil de Catalunya 
i entrarà a formar part, com vostè bé ha explicat, del 
que es va iniciar amb la llei primera del Codi civil, que 
establia la possibilitat de recollir en un sol text tota la 
legislació civil catalana existent, degudament desenvolu
pada i completada. 

Vagi per endavant un missatge que ja li vaig fer expressa
ment en la seva compareixença davant la Comissió de 
Justícia: no volem fer del dret civil català una arma polí
tica; volem, com s’havia fet des de la primera legislatu
ra, arribar al màxim consens possible en aquest àmbit, 
un ampli consens que no va ser realitat en la legislatura 
passada i que per això hi vull fer, realment, èmfasi. 

El dret civil és un dels nostres trets essencials que ens 
diferencien com a poble. Hi tenim competències clares 
i diàfanes, ampliades i millorades qualitativament amb 
el nou Estatut, no només en l’article 5, sinó en la seva 
expressió en el capítol competencial. Ara estem en el 
moment de donar un salt endavant i acabar els propers 
anys el ple contingut del Codi civil de Catalunya. 

Consellera, jo li demano, sincerament, des del meu grup 
parlamentari que faci feina, que faci que l’Observatori 
de Dret Privat elabori estudis i avantprojectes; faci que 
es parli amb els representants del món jurídics, que hi 
hagi diàleg i consens. En el dret civil, sempre s’havia 
fet, i si es fa així, amb diàleg i consens, ens tindrà al 
seu costat. 

El 23 de juny de l’any passat, en una sessió plenària 
com la que celebrem avui, vaig defensar en nom del 
meu grup parlamentari l’esmena a la totalitat sobre 

aquest projecte de llei; llavors ja vaig exposar que les 
raons que van dur el meu a presentarla eren, sobretot i 
especialment, d’oportunitat política o d’inoportunitat po
lítica. El mes de juny passat, en presentar el projecte de 
llei, ja s’havia fet públic l’avançament de les eleccions; 
el Govern ja no era tripartit, sinó bipartit, i ja no se sus
tentava en cap majoria, i a correcuita, sense encomanar
se a ningú, per tenir presentats tots els projectes possi
bles, el responsable del departament no va ser menys 
que altres i al final de la legislatura en va presentar tres. 
Aquest, el d’avui, va ser el primer. 

L’objectiu era presentar, no debatre, ja que els terminis 
ja no comptaven; es feia per posarlo a la llista de la fei
na feta. De cop, al Departament de Justícia es van trobar 
liquidant la legislatura, i en el seu actiu pràcticament no 
tenien res, i van haver de córrer per presentar projectes 
de llei. Un projecte que arribava tard, inoportunament 
i poc o gens consensuat amb el sector. 

Podia haver estat un bon projecte, com el del llibre cin
què, el dels drets reals, que va venir just, però entre 
tots els van millorar i aprovar, si bé, com ja deu vostè 
saber, consellera, és un llibre que necessita unes millo
res puntuals, sobretot pel que fa al títol de la propietat 
horitzontal. Estem disposats a col·laborar en aquestes 
millores, perquè aquest capítol ha creat un enrenou con
siderable en el sector i ha creat una important insegu
retat jurídica. 

Però, a banda de les raons d’oportunitat política, també 
hi havia altres raons, que avui es mantenen, que ens van 
dur a presentar l’esmena a la totalitat, i es mantenen 
avui perquè el projecte que es presenta és pràcticament 
el mateix que el del 23 de juny. Hi han hagut unes pe
tites correccions degudes a unes sentències del Tribunal 
Constitucional, especialment en l’àmbit de les associa
cions, però en la resta el projecte és el del 23 de juny. 

Malgrat això, no hem presentat esmena a la totalitat, i 
no ho hem fet perquè, sent aquest el primer projecte pre
sentat en l’inici d’aquesta vuitena legislatura, hi volem 
donar un vot de confiança, i demanem en aquest sentit 
un debat seriós i profund. 

Cal dir que aquest projecte neix coix en una part impor
tant del seu contingut, manquen figures polítiques a re
gular i, a més, traspua, igual que la Llei de col·legis 
professionals, desconfiança cap al món associatiu i fun
dacional, és intervencionista i no respecta l’autonomia 
organitzativa de les persones jurídiques; el contacte 
amb les entitats va ser un pur tràmit. Com va ser habi
tual en la legislatura passada, es va gestar un projecte 
amb independència dels qui n’han de ser els principals 
destinataris i els responsables de la seva aplicació; un 
projecte allunyat de la realitat del món associatiu i del 
món fundacional; un projecte que denota un profund 
desconeixement i una gran desconfiança. 

Però ara encara té temps de rectificar, de parlar amb 
aquest món, de redreçar aquest projecte, i espero que ai
xí es faci. Ara té temps per revisarlo i per obrir un debat 
seriós. És del tot necessari que parlin a fons amb dife
rents entitats, federacions, associacions i col·legis; que 
parlin molt especialment amb la Coordinadora Catalana 
de Fundacions, entitat que aplega unes siscentes funda
cions. Moltes d’elles, o quasi totes, hi van presentar 
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al·legacions; al·legacions que o no van ser contestades, 
o la resposta va ser, simplement, «no». 

La legislatura passada, els responsables del departament, 
i molt especialment els de l’àmbit del dret civil, o no en 
sabien res, o no ho volien saber, i la prepotència va presi
dir les funcions de l’observatori, a més d’una des
confiança febril vers la societat civil. Fent referència a 
les seves paraules, consellera, els responsables anteriors 
en aquesta matèria jo crec que es pensaven més que 
depenien del Departament d’Interior que del de Justícia, 
perquè anaven més al control pur i dur que no pas a la 
potenciació de la qual vostè ha parlat i en la qual estem 
absolutament d’acord. 

Estem al segle xxi, amb una concepció moderna del dret 
de fundar, i no en el segle xix, on s’entenia que tot es feia 
gratuïtament i amb una col·laboració voluntarista i no 
professional. S’ha de tenir una concepció més moderna i 
dinàmica de les fundacions, i no l’esperit que es desprèn 
de part d’aquest projecte. 

En aquesta segona legislatura, el nou director general 
de Dret i Entitats Jurídiques, a qui vull saludar des d’a
questa sessió plenària, ha estat rebut pel sector amb 
tranquil·litat i confiança. El coneixen de referències; és 
un bon jurista i, sobretot, és dialogant. És el que faltava, 
consellera, i espero que en aquest cas pugui escoltar i 
pugui ser escoltat per totes les entitats. 

Finalment, i parlant del seu contingut, haig d’afegir que 
aquest projecte no recull, ni desenvolupa, ni regula tot 
allò que fa referència a les persones jurídiques. Només 
recull allò que per al Departament de Justícia ha estat 
més fàcil: les persones jurídiques que es troben sota 
la seva jurisdicció, és a dir, les associacions i les fun
dacions. I així es diu, exactament, en el preàmbul del 
projecte; no m’invento res. Diu el següent: «No integra 
en la seva totalitat tota la producció legislativa que s’ha 
fet al llarg dels anys recolzantse en les competències 
de la Generalitat», és a dir, no integra, no desenvolupa, 
no actualitza ni les cooperatives, ni les mutualitats de 
previsió social, ni tampoc altres figures jurídiques, com 
ara la societat civil o les caixes. I, a més, l’exposició 
de motius afegeix que «quan es consideri més oportú 
caldrà encaixarhi altres tipus de persones jurídiques 
actualment subjectes a legislació especial». 

És una llàstima, consellera, perquè aquesta tasca es po
dria haver fet abans d’entrar el projecte en el Parlament. 
Estem a l’inici d’una legislatura, no estem al 23 de juny 
del 2006, en què s’acabava, i per tant, amb una feina 
d’uns cinc o sis mesos de l’observatori, jo crec que es 
podia haver completat molt millor aquest projecte. Espe
rem, però, que això es pugui dur a terme en aquesta le
gislatura; de fet, algunes d’aquestes figures ja estan re
gulades i requereixen només una revisió. 

En línies generals, en aquest projecte modifiquen i ac
tualitzen diferents aspectes de les dues lleis vigents: la 
d’associacions i la de fundacions. Diuen que és per afa
vorirne l’operativitat i garantir que puguin complirne 
més efectivament les finalitats. Sembla que això no s’a
justa del tot a la realitat. Una llei, la de fundacions, que 
va ser totalment reformada, o sigui, una llei ex novo, 
l’any 2001, aprovada per unanimitat d’aquesta cambra i 
consensuada amb el sector, i ara presenten canvis subs

tancials que van en contra de l’esperit fundacional i que 
no han estat consensuats. 

Pel que fa al seu contingut, uns apunts sobre alguns as
pectes que necessàriament s’haurien de revisar o supri
mir, o, millor, deixar tal com es regulen en la legislació 
vigent, que, ho torno a recordar, pel que fa a les fun
dacions ve de l’any 2001, i la d’associacions, també 
aprovada per unanimitat, ve del 1997. 

El vicepresident primer 

Senyora De Gispert... 

La Sra. De Gispert i Català 

Ja he acabat?, ja s’ha acabat el temps? 

El vicepresident primer 

Se li ha acabat el temps, sí. 

La Sra. De Gispert i Català 

Doncs, acabo de seguida. Aquest projecte suposa un 
cert trencament amb la realitat del nostre país pel que 
fa a les fundacions. Es nodreix, bàsicament, en el sentit 
de les fundacions, de petites i mitjanes, que tenen una 
activitat econòmica molt important, ja que la tendèn
cia actual és fer fundacions operatives i no fundacions 
patrimonials. 

Consellera, avui es tractava de posicionarnos davant el 
Projecte de llei del llibre tercer. Ho hem fet. Volem que 
es millori; volem que es parli amb el sector, que se’ls 
escolti, i volem que aquest projecte de llei esdevingui 
llei amb un ampli consens polític i social. La voluntat 
expressada per vostè es demostra caminant. Nosaltres 
estem disposats a treballarhi per arribar a aquest con
sens. 

Moltes gràcies. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyora De Gispert. En nom del Grup Socialis
tes  Ciutadans pel Canvi, té la paraula la senyora Agnès 
Pardell. 

La Sra. Pardell Veà 

President, honorable consellera, il·lustríssims senyores 
diputades i diputats, el posicionament del nostre Grup 
Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi és de su
port al Projecte de llei del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i que inclou 
la regulació de les associacions i de les fundacions. 

Quant a la importància d’aquesta regulació, ja abans 
ens l’ha assenyalat l’honorable consellera, però m’agra
daria també insistir sobre aquest aspecte; només cal 
recordar que ens referim a un fenomen molt rellevant a 
Catalunya que es concreta avui en l’existència de quaran
ta mil associacions i dues mil fundacions, que són una 
mostra del seu significat, no solament pels associats, 
sinó també pel país. 

Les raons d’aquest fenomen associatiu ens porten a re
cordar com en els segles xix i xx l’associacionisme po
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lític, el sindical, l’econòmic van construir l’expressió 
de la voluntat d’un poble de participar en les decisions 
polítiques, econòmiques, socials, culturals. 

És, per tant, de justícia reconèixer que les associacions 
han contribuït de forma inestimable a la història recent 
de Catalunya. 

Es pot considerar l’associacionisme com un element 
imprescindible per aprofundir en la democràcia i com 
un element d’integració social i molt especialment en el 
moment actual. Les activitats culturals, les de solidari
tat, les de cooperació, com moltes altres, no es poden 
entendre sense conèixer el paper fonamental que les 
associacions han tingut durant molts anys. El reconeixe
ment, doncs, del nostre grup parlamentari a la seva la
bor. 

Parlar d’associacions és parlar de participació, és parlar 
de compromís, és parlar de solidaritat, és parlar d’in
tegració, d’enfortiment de la identitat col·lectiva; és par
lar de la capacitat també d’establir consensos que es 
posen de manifest en ferse realitat el fet associatiu. 

A Catalunya, ens ha explicat molt bé l’honorable conse
llera que tenim la competència per a regular tots aquells 
aspectes que van des de la constitució fins a la dissolu
ció de les associacions i fundacions de dret privat. En 
virtut d’aquestes competències, el Govern va aprovar 
el passat 27 de desembre el projecte de llei que avui 
estem tractant. Però és un projecte de llei que hem de 
recordar que té el seu origen immediat en el procés d’e
laboració del nostre Codi civil de Catalunya, endegat 
per la Llei 29/2002, de 30 de desembre. I podríem dir 
que té el seu origen directe justament en tots els treballs 
parlamentaris tan importants que es van fer en l’ante
rior legislatura. I per tant també nosaltres considerem 
que cal tenir en compte tots aquests treballs i poder
los avui de nou reprendre’ls per continuar la tramitació 
d’aquesta llei. 

El llibre tercer del Codi civil forma part, i aquí també 
s’ha dit, en aquesta cambra, per part de la nostra conse
llera, de la compilació del dret civil català; continuador, 
per tant, de la nostra tradició jurídica, i es dedica a les 
persones jurídiques de dret privat, concretament a les as
sociacions i fundacions, amb la voluntat d’introduir els 
elements de modernització pel que fa a la seva regulació. 
I ens dóna l’oportunitat de ferho de forma consensuada. 
El fet que no s’hagin presentat esmenes al projecte de 
llei ja és una manifestació d’aquest consens i ho agraïm a 
tots els grups parlamentaris, perquè és un reconeixement 
a la tasca feta en l’anterior legislatura, i crec que és molt 
important les reunions que es varen celebrar –discrepo 
en aquest sentit, eh?, de la senyora De Gispert–; crec 
que van ser molt importants les reunions que es varen 
celebrar i crec que, per tant, s’ha fet una feina feta que 
no es pot menystenir. 

Per tant..., no hem d’oblidar que aquest llibre té com a 
primer objectiu refondre, sistematitzar, harmonitzar, d’a
cord amb les exigències pròpies de la tècnica codifica
dora, la legislació catalana d’associacions i fundacions, 
fins ara continguda, i també ja s’ha dit, en la Llei 7/1997, 
d’associacions, i en la Llei 5/2001, de fundacions. 

El nostre grup parlamentari vol destacar algun dels prin
cipis que el projecte de llei incorpora i que tot seguit hi 
farem referència. En matèria d’actuació i representació 
de les persones jurídiques el Codi parteix del principi 
d’autonomia organitzativa i per tant ho redueix al mí
nim estrictament necessari de dret imperatiu. Aquest 
principi es posa de manifest en el títol I, que conté les 
disposicions generals, les normes bàsiques d’actuació, 
la representació de les persones jurídiques, etcètera. 

El títol II del llibre tercer abasta el règim jurídic privat 
que les associacions, i ho fa de conformitat amb la ju
risprudència del Tribunal Constitucional. En el títol II 
s’hi recull el principi no lucratiu, al qual també ha fet 
referència l’honorable consellera, el qual, efectivament, 
permet que les associacions puguin desenvolupar activi
tats econòmiques, accessòries o subordinades a la seva 
finalitat, que poden tenir interès general o particular, 
però sempre de caràcter, diríem, ideal. 

Una altra novetat és l’establiment del deure de donar 
transparència als comptes anuals que s’imposa a les as
sociacions declarades d’utilitat pública, a les que reben 
ajuts públics de les administracions i a les que recorren 
a la captació pública de fons per a finançarse. 

El projecte suposa, com ja va senyalar efectivament el 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, un 
reforçament de la democràcia interna de les associa
cions i del caràcter no lucratiu tant de les associacions 
com de les fundacions. No hi ha dubte –no hi ha dub
te– que la llei és millorable, i, per tant, crec que al llarg 
de la tramitació parlamentària tindrem l’oportunitat de 
poder incorporar les millores a la llei que consideréssem 
importants de fer i que arribéssem a poder consensuar 
entre tots els grups parlamentaris. 

Per tant, abans de finalitzar, únicament em restaria fer 
un agraïment, un agraïment que crec que devem, a l’Ob
servatori de Dret Privat de Catalunya per la seva partici
pació en tot el procés de codificació. 

En resum, el fet que aquesta llei reguli un fenomen tan 
rellevant per a Catalunya com és el de les associacions i 
el de les fundacions, que han jugat un paper històric tan 
important, i que aquesta llei ens permeti posar en mar
xa, modernitzar nous mecanismes per dotarles de més 
autonomia, de més transparència, ens porta, al nostre 
grup parlamentari, Socialistes  Ciutadans pel Canvi, a 
mostrar el nostre posicionament de suport a la tramita
ció d’aquest projecte de llei presentat pel Govern. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyora Pardell. En nom d’Esquerra Republica
na de Catalunya, té la paraula l’il·lustre diputat senyor 
Miquel Àngel Estradé. 

El Sr. Estradé i Palau 

Bona tarda. Honorable consellera, il·lustres diputats, 
seguint l’empenta codificadora que va endegar la Llei 
29/2002, de 30 de desembre, avui iniciem el debat parla
mentari del projecte de llei que regularà el llibre ter
cer. 

L’objectiu d’aquesta llei serà, tal com ha esmentat abans 
la consellera, refondre, harmonitzar, sistematitzar, actua
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litzar i modernitzar en definitiva totes les disposicions 
i normes que afecten les associacions i les fundacions. 
També definirà l’estatut bàsic de la personalitat jurídica 
en el dret català. 

Per tant, com que per sort el nostre país compte amb 
una xarxa molt densa d’entitats, bàsicament associaci
ons i fundacions, però també cooperatives, mutualitats, 
etcètera, podem dir de forma clara i rotunda que aques
ta llei tindrà una gran repercussió social i una gran re
percussió col·lectiva, perquè tots sabem que aquestes 
entitats, que aquestes associacions, que aquestes funda
cions són les que vertebren cívicament el nostre país i 
constitueixen elements privilegiats per fomentar la par
ticipació en els afers col·lectius. 

Per tant, doncs, com dic, incidirà directament en el fun
cionament de les associacions i de les fundacions, però 
també de forma subsidiària afectarà la regulació de les 
caixes d’estalvi, de les cooperatives, de les mutuali
tats de previsió social i d’altres entitats d’aquest àmbit. 
I no solament afectarà les associacions i les fundacions 
sotmeses al dret català, sinó que també afectarà aque
lles associacions i fundacions que exerceixin de forma 
majoritària la seva activitat a Catalunya, i, per tant, en 
qüestions de publicitat o de supervisió administrativa, 
aquestes associacions i fundacions estrangeres també 
es veuran afectades per aquesta llei. 

Aquesta llei conté un seguit de principis que, tot i que ja 
s’han esmentat en les intervencions anteriors d’una for
ma més o menys exhaustiva, jo penso que val la pena, 
doncs, recalcarlos, perquè són els que expliquen la subs
tància i el moll de l’os, doncs, d’aquesta llei. 

El primer és el de l’autonomia organitzativa. I en aquest 
sentit, senyora Núria de Gispert, permeti’m discrepar 
de vostè. Vostè diu que no respecta, que aquesta llei no 
respecta l’autonomia organitzativa de les associacions 
i de les entitats. Però el nostre grup està convençut que 
sí, que fonamentalment respecta la seua autonomia orga
nitzativa. 

Tot i així en el decurs de la tramitació parlamentària tin
drem l’oportunitat de sentir també les entitats i les fede
racions que les representen, i, per tant, si hi ha qüestions 
en aquest aspecte o en aquest àmbit que es poden millo
rar, doncs, miri, el nostre grup, com, n’estic convençut, 
la resta de grups de la cambra, doncs, estarem oberts 
a incorporar aquelles modificacions que permetin ga
rantir absolutament aquesta autonomia organitzativa i 
que, doncs, tranquil·litzin les entitats i les associacions, 
perquè és al seu servei i per tal de facilitar la seua tasca 
que es vol aprovar aquesta llei. 

Aquesta llei també conté un seguit de normes que s’acti
ven només quan hi ha una previsió estatutària; és a dir 
que el que fa la llei, diríem, és obrir uns escenaris de 
futur, però en tot cas deixa a les entitats la potestat per 
aplicar o no aquestes normes, com per exemple la possi
bilitat, doncs, de realitzar reunions mitjançant els siste
mes de videoconferència. 

Quant als conflictes d’interessos –i això abans ho ha 
esmentat també la consellera– aquí, per analogia amb 
altres regulacions que ja ho preveien, doncs, aquí, en el 
cas també de les associacions i de les entitats es preveu 

el deure d’abstenció i d’informació prèvia en el cas que 
hi hagi conflictes d’interessos entre els membres dels 
òrgans d’aquestes entitats i les mateixes entitats. 

També s’obligue a donar publicitat a tots aquells proces
sos d’absorció, de fusió, d’escissió o de transformació 
que poguessin generar perjudicis o que poguessin, 
doncs, afectar els interessos dels creditors d’aquestes 
entitats o de qualsevol dels seus proveïdors. En aquest 
cas, doncs, s’obligue, per tant, a donarhi publicitat, i, 
per tant, podem dir que aquesta llei, en aquest àmbit, és 
força garantista. 

També reforça el principi no lucratiu, en el sentit que el 
patrimoni de les associacions no pot ser repartit entre 
els associats o cedit gratuïtament a persones físiques o 
jurídiques amb afany de lucre. 

I, per altra banda, en l’aspecte organitzatiu, doncs, s’hi 
introdueixen una sèrie de millores, que són innovadores, 
que s’havien aplicat en altres àmbits, però que no havi
en estat mai regulades en l’àmbit que fa referència a les 
persones jurídiques de dret privat. Com, per exemple, 
doncs, es faculte l’assemblea per a convocar una nova 
reunió en la qual es pugui exigir la responsabilitat dels 
seus dirigents, es pugui forçar dimissions o es pugui 
fins i tot modificar els estatuts, eh? I s’estableix unes 
majories qualificades en el cas que s’hagin de prendre 
aquestes decisions. 

Respecte als òrgans de govern, s’estableix que poden 
participarhi persones que realitzin activitats retribuïdes, 
cosa que fins ara no estava permesa, cosa que fins ara 
no estava prevista, si bé és cert que el nombre de per
sones que realitzin activitats retribuïdes no pot arribar a 
la meitat dels òrgans de govern. Però això es fa amb la 
voluntat clara i inequívoca de fomentar la bona gestió 
de les associacions i, en definitiva, de professionalitzar 
aquesta gestió, perquè, algunes d’aquestes associacions, 
tots som conscients de l’envergadura que han agafat, de 
l’abast de la seua acció i de l’enorme responsabilitat 
social i col·lectiva que han contret. I moltes vegades 
–moltes vegades– només amb un simple voluntarisme, 
per molt ben intencionat que sigui, doncs, no n’hi ha 
prou perquè realment la gestió d’aquestes associacions 
assoleixi l’eficàcia que la societat vol i que la Generali
tat ha de garantir. 

Respecte a les fundacions, la carta fundacional ha d’anar 
acompanyada d’un projecte de viabilitat econòmica, 
perquè tots coneixem els casos i l’evolució de moltes 
fundacions que van començar amb molta empenta, que 
van tenir una funció emblemàtica, que van tenir un gran 
protagonisme social però com que no hi havia una viabi
litat econòmica garantida, doncs, algunes d’aquestes 
fundacions han tingut un final trist, un final penós, o han 
quedat sotmeses a la paràlisi. Per tant, doncs, aquest és 
un altre aspecte que també es garanteix. 

I, per últim, respecte a les fundacions, voldria esmentar 
dos qüestions més, que és que se separe la gestió de les 
funcions de govern, perquè especifique el projecte de 
llei que cal nomenar directors que no siguin membres 
del patronat. I aquí tornem, doncs, a incidir en la matei
xa necessitat d’afavorir i reforçar la professionalitat de 
la gestió. Per tant, doncs, evidentment que el voluntaris
me i l’altruisme són components essencials, nuclears, 
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d’aquestes associacions i d’aquestes fundacions, però 
també és cert que hi ha d’haver certes persones que hi 
tinguin una dedicació retribuïda i professionalitzada per 
garantir l’eficàcia i per garantir els bons resultats. 

I per últim, doncs, el protectorat que la Generalitat exer
ceix pot instar l’autoritat judicial que declari la subjec
ció d’una entitat al dret català, per realment establir un 
marc competencial i de referència clar. 

Per últim, doncs, deixi’m dirli, senyora De Gispert, que 
aquest consens que vostè proposava, aquest diàleg que 
vostè reclamava, aquesta oferta de col·laboració que vos
tè ha exposat, nosaltres, el nostre grup, com, n’estic 
segur, els altres grups que donen suport al Govern i la 
resta de grups de la cambra, els recollim, els valorem, 
els tindrem en compte i de ben segur, ho repeteixo, que 
en el decurs de la tramitació parlamentària tindrem l’o
portunitat de perfeccionar aquest text, de consolidar tots 
els avenços que conté, i que són indubtables i que hem 
de reconèixer, i d’incorporar aquelles propostes que ens 
puguin arribar de la societat civil, perquè malgrat que 
se l’ha escoltat, malgrat que se l’ha consultat, malgrat 
que hi ha hagut unes relacions fluides, doncs, segur que 
sempre resten aspectes per millorar i per incorporar. 

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats, senyor presi
dent. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyor Estradé. En nom del Grup Parlamentari 
Popular, té la paraula la il·lustre diputada senyora Mont
serrat Nebrera. 

La Sra. Nebrera González 

Gràcies, senyor president. Honorable consellera, il·lus
tres diputats i diputades i convidats en la sala, bona 
tarda. Vagi per endavant la posició del nostre grup parla
mentari d’absolut suport al dret civil de Catalunya; 
«vagi per endavant» ho dic perquè des del primer mo
ment en què es va iniciar aquesta codificació en els 
nous llibres del dret civil ha manifestat i ha palesat el 
seu suport al manteniment d’un organigrama compacte 
i integral del dret civil en ares de la seguretat jurídica, 
i al manteniment, la conservació i el desenvolupament 
del que és un dels trets fonamentals en la identitat del 
territori de Catalunya i de la seva gent. 

Això no nega..., això avala l’existència, per tant, en 
aquesta posició de suport, de la nopresentació d’esme
nes, de nopresentació d’esmena a la totalitat, però no 
nega la crítica que a continuació creiem que és necessa
ri fer. 

Aquest és un debat de totalitat i, per tant, no farem re
ferència a les esmenes que el nostre grup parlamentari 
en el tràmit corresponent farà des del punt de vista del 
que és la posició d’un grup amb les tesis lliberals que 
sovint ha mantingut en contradicció amb l’equip de go
vern i fins i tot amb les posicions de Convergència i 
Unió, i que tenen a veure sobretot amb un cert interven
cionisme que es manifesta en la llei, amb el fet que al
gunes de les figures queden en entredit des del punt de 
vista del que seria la mateixa manifestació de fenòmens 
als quals s’ha al·ludit en aquesta sala, com l’associacio

nisme i també el fenomen de les fundacions, que té 
també un caire importantíssim a Catalunya. 

Però des del punt de vista del debat de totalitat que avui 
ens ocupa, sí que m’agradaria recordar que el dret civil 
de Catalunya està sotmès a allò que la Constitució de
mana i a allò que l’Estatut d’autonomia, en la primera 
versió de l’any 79 i en l’actual reforma estatutària de 
l’any 2006, continua dient de la mateixa manera. Per 
tant, ni hem avançat ni hem retrocedit, afortunadament. 
Es diu que la conservació, la modificació i el desenvolu
pament del dret que ha estat propi de Catalunya, el dret 
foral de Catalunya, serà la clau en la qual s’haurà de fer 
aquesta codificació. 

Des d’aquest punt de vista, l’afegit de què ha fet esment 
la consellera, de l’article 5 i que el nostre autogovern 
està fonamentat en aquestes institucions, des del nostre 
punt de vista, des del punt de vista del nostre grup parla
mentari, no és adient. De fet, és una de les causes del 
recurs d’inconstitucionalitat plantejat pel Partit Popular, 
perquè l’únic fonament de l’autogovern en una comuni
tat autònoma dintre d’un estat de les autonomies és la 
mateixa Constitució, i, per tant, la sobirania de tot el 
poble espanyol. 

Vagi per endavant, per tant, aquesta crítica de les posi
cions que ha pres l’honorable consellera respecte del 
fonament d’aquest dret civil de Catalunya. 

Nosaltres hem estat donant suport al dret civil de Cata
lunya amb puntuals excepcions. Algunes han estat fetes, 
i segurament també s’hauran de fer en la resta de la 
codificació, en raó de causes de caire tècnic, jurídic, 
formal. Per exemple, el fet que hi hagi redundància en
tre algunes de les institucions jurídiques que es mani
festen en el dret comú a nivell estatal, en el dret comú 
espanyol, i les que es volen integrar en el dret civil de 
Catalunya: anticresi, hipoteca, fins i tot propietat horit
zontal. Ja parlaré després de quines creiem que són les 
raons per les quals es fa aquest aplec d’institucions que 
tenim en comú amb Espanya en el dret civil propi de 
Catalunya. 

D’altra banda, també hem fet alguna vegada oposició 
ferma des del punt de vista dels nostres plantejaments 
i principis a regulacions del dret civil que ens sembla
ven que no estaven d’acord amb el nostre ideari; per 
exemple, en el cas de l’any 98 i la Llei d’unions estables 
de parella. Això vol dir, per tant, que des del punt de 
vista formal i des del punt de vista substantiu plante
gem, hem plantejat i continuarem plantejant sempre que 
ens sembli adient les nostres esmenes parcials. 

El dret civil propi de Catalunya s’ha desenvolupat en 
raó d’un principi fonamental que va ser establert pel 
Tribunal Constitucional, fonamentalment en dues sen
tències dels anys 92 i 93, que és el principi de connexi
tat. Es va dir aleshores a Catalunya, es va dir aleshores 
a les nostres institucions que fóra possible desenvolupar 
el nostre dret civil sempre que no es faci sobre qualsevol 
cosa que ens sembli que pot ser dret civil a Catalunya. 
No és necessari absolutament mantenir allò que tenim 
perquè, si no, fóra una congelació absoluta de la nostra 
capacitat d’adaptar el dret civil a les noves circumstàn
cies, però el principi de la connexitat està en l’obligació 
i en la lleialtat que aquesta cambra ha de tenir en la co
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dificació del dret civil a partir d’aquelles que són les 
nostres institucions pròpies. 

Des d’aquest punt de vista, integrar en el nostre dret 
civil institucions que formen part del dret civil d’Espa
nya ens sembla que és una manera d’intentar arribar per 
la via dels fets a allò que el mateix Estatut d’autonomia 
fa des del punt de vista de la desconcentració judicial: 
si aconseguim que el nostre dret civil propi tingui unes 
institucions que també estan en el dret civil d’Espanya, 
aconseguirem que sigui sotmès a la jurisdicció del Tribu
nal Superior de Justícia de Catalunya, en l’àmbit del 
recurs de cassació, tot aquell dret civil que sigui nostre, 
encara que tingui exactament la mateixa formulació que 
té, com moltes vegades té, en el conjunt de l’Estat. 

És una molt bona estratègia; des del nostre punt de vis
ta és una deslleialtat constitucional, fet que no nega, ho 
torno a dir, que donem suport al dret civil de Catalunya 
des del punt de vista sobretot de dos fonamentals princi
pis. El primer, que la integralitat del dret civil de Cata
lunya suposa per als aplicadors del dret... –i m’hi consi
dero fins i tot una persona directament afectada en les 
experiències vitals que he viscut com a advocada, com 
a jutge i com a docent universitària–, la integralitat d’a
quest dret suposa seguretat jurídica per als aplicadors; 
sabem on hem d’anar a parlar, on hem d’anar a buscar. 
I els aplicadors ho agraeixen, ho agraeixen els advocats, 
ho agraeixen els jutges, ho agraeixen fins i tot els que 
formen part de la funció pública i que ara, de mica en 
mica, es trobaran en el mateix lloc, integrat en un llibre, 
integrat en diversos llibres, allò que fa referència a 
l’aplicació del dret privat. Recordin que el nostre grup 
parlamentari va donar suport i promoure –el va promou
re– l’Observatori del Dret Privat de Catalunya l’any 
2000, quan es va fer una de les successives reformula
cions del Departament de Justícia. Per tant, torno a repe
tir que està dit tot això des del principi del suport abso
lut al que significa el dret civil propi de Catalunya. 

La segona raó per la qual els aplicadors del dret estan 
especialment contents del fet de tenir integrat en un sol 
llibre tot el dret civil de Catalunya és que no han d’anar 
a buscar a la legislació de l’Estat coses que, malgrat que 
siguin pràcticament iguals, aquí, amb algun matís, s’in
trodueixen en el nostre dret civil. Podran dir, potser: 
«Això és contradictori amb el que ha dit abans la senyo
ra diputada.» Doncs no; és cert que és millor des del 
punt de vista pràctic; neguem la lleialtat a l’esperit de 
com s’ha fet a Catalunya aquesta mimesi gairebé absolu
ta, amb lleis com la Llei de societats anònimes, la llei 
de societats limitades i algunes de les lleis, com associa
cions i fundacions, que també existeixen en el conjunt 
de l’Estat. 

No sé a què ve ara parlar de l’associacionisme, amb tot 
el respecte, perquè el moviment és efectivament molt 
important. Però què hi té a veure ara l’associacionisme? 
És que no hi havia llei d’associacions? És que el que es
tem fent a la llei, en aquest títol concret, en aquest llibre 
concret, no és recollir el que ja tenim? Però si ja fa molt 
de temps que ho sabem, fa molt de temps que existeix 
l’associacionisme. Efectivament, milers d’associacions 
hi ha a Catalunya. I de les fundacions podríem dir el 
mateix. L’única cosa que hem fet és recollir dues lleis, 
amb alguns matisos que ens demanen, a dintre del llibre 

tercer, i ens hem deixat fora bona part d’allò que sig
nifica el teixit corporatiu i d’associació que existeix a 
Catalunya i que no respon efectivament o que no respon 
directament a aquestes dues manifestacions jurídiques, 
i s’ha dit aquí: mutualitats, caixes... Que no són impor
tants, aquestes, també? No podíem haverles aplegades 
i veure de conjunt tot això en el mateix llibre, ja que 
parla de les persones jurídiques? 

En definitiva, creiem en la necessitat, pragmàtica sobre
tot, però també des del punt de vista de donar consistèn
cia a una de les raons de ser de l’autogovern a Catalunya, 
a una de les raons de ser de l’estat de les autonomies, de 
les comunitats autònomes, no de les nacions, honorable 
consellera, de les comunitats autònomes. No fa falta ser 
nació per tenir un dret propi, no cal. No hi ha nacions a 
Alemanya i tenen dret propi, fins i tot tenen dret penal 
propi. La nació és una; la nació és una, i les comunitats 
autònomes tenen dret civil propi, que serveixi per regu
lar de manera peculiar cadascun dels territoris que inte
gren Espanya. Fóra bo sense duplicitats que ens parlen 
de la necessitat d’establir per a Catalunya un sistema 
que detregui de la jurisdicció del Tribunal Suprem certes 
matèries. Tant de bo, per tant, fos sense duplicitat res
pecte del ius comune que existeix en tot l’Estat. Però en 
tot cas, amb el nostre suport pel que fa referència a això 
que he dit, el pragmatisme de tenirho integrat en un 
sistema compacte que generi seguretat jurídica als apli
cadors. 

Gràcies. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyora Nebrera. En nom del Grup d’Iniciativa 
per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, té 
la paraula l’honorable senyor Salvador Milà. 

El Sr. Milà i Solsona 

Gràcies, senyor president. Honorable consellera, se
nyors i senyores diputats, la consellera, al principi de la 
seva intervenció ha fet una referència –i altres diputats, 
l’honorable diputada també l’ha fet– a la transcendèn
cia que té el sistema de codificació català. Jo escoltava 
amb atenció també la intervenció de la senyora Nebre
ra, però al final..., no sé amb què quedarme, però em 
quedo amb la part positiva. És grat sentir que el repre
sentant del Partit Popular reconeix que, efectivament, 
Catalunya no sé si és o no una nació, però té un siste
ma jurídic propi integral i integrat, i hem de tendir cap 
aquí. I això és l’important: que drets fonamentals de 
la persona en l’àmbit de l’esfera civil, però també en 
l’àmbit de l’esfera social, tenim la plena capacitat de 
regularlos. Si això és nació, regió o estat federat, no 
importa; l’important és que avancem en la configuració 
d’un sistema integral que respon a un concepte de país, 
a un concepte de desenvolupament. 

Perquè efectivament, avui fem un desenvolupament le
gislatiu d’especial significació: desenvolupem un dels 
drets fonamentals reconeguts a les declaracions univer
sals dels drets humans –i podríem trobarla ja fins i tot 
en la constitució..., amb la Revolució francesa–, que és 
el reconeixement del dret d’associació. 
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I vull començar destacant, respecte als temes de «l’inter
vencionisme, sí», «intervencionisme, no», una cosa que 
almenys a mi, quan vaig estudiar dret constitucional, em 
van ensenyar –no sé si la senyora Nebrera també m’ho 
ensenyaria–, en el sentit que aquest dret constitucional a 
associarse és innat a les persones i no requereix regula
ció legislativa. Quan hi ha la possibilitat d’acollirse a 
una regulació legislativa és perquè hom vol que aquest 
exercici de dret col·lectiu disposi de les garanties, de la 
seguretat, del reconeixement públic, de les ajudes, de tot 
el conjunt del sistema públic i privat que es pot donar 
a les persones jurídiques. L’únic que ens prohibeix la 
Constitució és que constituïm associacions amb finalitat 
delictiva, terrorista, etcètera; però ens podem associar. 
Quan volem que, a més, puguem interaccionar en la so
cietat civil i se’ns reconegui personalitat jurídica pròpia 
és quan el dret d’associació, desenvolupat en aquest cas 
en el nostre Codi civil de Catalunya, ve a ajudar, ve a 
intervenir –en el bon sentit de la paraula– perquè aquest 
dret col·lectiu es pugui exercir. 

Perquè, efectivament, aquest dret, que està a l’article 
22 de la Constitució i al 118 del nostre Estatut refor
mat, també es desenvolupa en tot un seguit d’altres arti
cles del nou Estatut –i no n’hem parlat– que parlen del 
deure de la Generalitat de fomentar, de reconèixer la 
participació de l’associacionisme en diversos àmbits: 
esportiu, juvenil, de gent gran, cooperatiu, cultural, de 
consumidors i usuaris, d’associacions de les dones. És a 
dir, aquest Estatut nostre, modern, fa del dret col·lectiu 
a l’associació i a la participació col·lectiva en els afers 
socials un dels pilars, diríem, de la nostra democràcia i 
del desenvolupament del nostre sistema jurídic. 

Per què? Perquè en la societat moderna l’expressió dels 
drets cada cop es fa d’una forma més col·lectiva. La lli
bertat individual no sols no està renyida amb l’exercici 
de drets col·lectius, sinó que es veu arribar a una dimen
sió plena a partir que hom es pot associar amb altres 
persones; amb dues altres persones n’hi ha prou per 
desenvolupar un projecte de vida, un projecte social, un 
projecte d’ajuda, un projecte de solidaritat, un projecte 
cultural. 

Per tant, l’expressió de la societat civil, això que tant 
invoquem normalment, no s’entén si no és en l’exerci
ci del dret d’associació. I aquest reconeixement del dret 
d’associació per nosaltres és un deure històric, és 
el reconeixement que la història de la Catalunya mo
derna i contemporània i que la conquesta de la democrà
cia en el nostre país –no així en altres situacions– no 
s’entendrien si no hagués estat pel paper fonamental 
que van constituir, que van representar les associacions 
–les associacions culturals, les associacions esportives, 
les associacions veïnals, que no se n’ha parlat prou– per 
ajudar a combatre la dictadura franquista i com a verita
bles escoles de democràcia. No s’entendrien els ajunta
ments democràtics de l’any 79, no s’entendrien fins i 
tot la majoria de forces polítiques que avui constituei
xen, diríem, l’entramat institucional i democràtic del 
nostre país, sense l’escola de democràcia que ha repre
sentat l’associacionisme. Per tant, paguem un deute 
amb la nostra societat civil a l’hora de donarli un reco
neixement ple a aquest dret d’associació. 

I ferho, com? Ferho d’una forma moderna, reforçant 
el caràcter civil, no administratiu, del dret d’associació. 
És important que quedi molt clar que aquest és un dret 
de les persones que forma part de l’àmbit civil; que, per 
tant, no està, malgrat s’hagi dit «d’intervencionisme», 
no està subjecte, allò, com es deia, a tuteles administra
tives excessives. 

Jo crec que cal distingir en aquest projecte –i és un dels 
encerts– que hi ha un títol primer, que és un títol gene
ral, que reconeix els principis bàsics del dret d’associa
ció aplicables de forma subsidiària a qualsevol d’aques
tes institucions col·lectives, entitats, associacions a què 
s’han referit, estiguin o no estiguin reconegudes aquí. 
I això és important: tenir un títol general de principis de 
democràcia, de transparència, de participació, de moder
nitat, etcètera, que són aplicables com a principi general 
per a totes les associacions de caràcter col·lectiu. 

Un element molt important també: la capacitat jurisdic
cional de representació d’interessos col·lectius. Està a la 
Llei d’enjudiciament civil, està a la Llei de consumidors 
i usuaris, i el nostre projecte de llei reconeix també i 
dóna substancialitat a aquesta capacitat que es pugui 
actuar en judici per defensar interessos col·lectius rela
cionats amb el seu objecte o finalitat, en els termes que 
estableixin les diferents lleis substantives. Aquest és un 
element importantíssim en la nostra societat, quan sa
bem que, moltes vegades, a les persones individualment 
se’ls fa molt difícil defensarse davant de determinades 
actuacions en el camp del consum, en el camp de l’exer
cici de les llibertats, etcètera. 

Un altre element que també voldria destacar: la possibi
litat que les associacions, tot i no tenir finalitat lucrati
va, puguin desenvolupar..., és a dir, es legalitza el que 
tots hem viscut quan una associació vol tirar endavant, 
que és que realitza petites activitats econòmiques que 
li donen suport. Això fins avui tenia una certa dificultat 
de realització, i en aquest cas es reconeix. 

Encara sobre el tema d’intervencionisme, no confon
guem intervencionisme amb transparència. Jo crec que 
aquesta és la clau del projecte, sobre la qual l’hem de 
valorar. El que ens diu, no ja la llei, sinó un principi 
de sentit comú, és que tota entitat que vulgui tenir el 
reconeixement d’utilitat pública, rebre subvencions pú
bliques, rebre fons públics, ha de ser transparent, demo
cràtica, i ha de permetre que la societat que li porta di
ners tingui la capacitat de saber què se’n fa, d’aquests 
diners. I no ens enganyem –i està molt bé–: la majoria 
o una bona part de les activitats col·lectives avui en dia, 
en l’àmbit cultural, esportiu, recreatiu, juvenil, de gent 
gran, etcètera, tenen, reclamen legítimament subven
cions, ajudes públiques. I el mateix diríem respecte a 
fundacions, que fan una tasca assistencial, de solidaritat, 
importantíssima. Què més..., o què menys que no de
manar que els seus comptes siguin transparents, que tin
guin una gestió professionalitzada, que separin interes
sos, que no s’autocontractin, etcètera, tots els principis 
que hem destacat? Això no és intervencionisme; això és 
bona administració dels recursos públics, i dóna garan
tia a aquell 99,9 per cent d’associacions que ho fan 
bé, respecte a aquest 0,1 per cent d’associacions que 
puguin tenir una activitat fosca, i no barregem la roba 
d’uns amb els altres. 
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Per tant, és important diferenciar transparència, diferen
ciar control del diner públic, d’intervencionisme. És 
important, per tant, que l’Administració pugui donar 
diners, pugui deixar diners per realitzar moltes finali
tats d’interès general a través d’associacions d’entitats. 
Quantes vegades no hem demanat això?, que l’Adminis
tració pot realitzar..., i a més té molta més eficiència, 
perquè recapta voluntariat, recapta diners del sector pri
vat, dels associats, etcètera, i aquests diners que hi posa 
l’Administració es multipliquen. Però aquests diners 
han de respondre, no als mateixos, però sí a uns mínims 
controls de transparència fiscal i financera. 

Per últim, voldria destacar que queden encara deures 
pendents per fer –no vull esgotar el temps–, que és el 
desenvolupament –que aquest sí que evidentment pot 
tenir altres aspectes més conjunturals– dels criteris per 
a la declaració d’utilitat pública. Aquest és un tema en 
què les associacions fins ara han tingut molta dificultat 
en aquest reconeixement d’utilitat pública, que és el que 
després es tradueix en la possibilitat d’obtenir bonifica
cions o exempcions fiscals i d’acollirse a determinades 
ajudes. Aquest és un aspecte en què creiem, des del nos
tre grup, que no té per què ser necessàriament aquest co
di, que hem dit que és Codi civil, que reguli una funció 
administrativa, com ha de ser aquest servei públic de 
reconeixement d’utilitat pública. I també que aquesta 
llei vingui en el seu moment acompanyada, amb la utili
tat pública, també amb els règims fiscals d’ajudes, de 
subvencions, de deduccions, de bonificacions, etcètera, 
que segurament ajudaran que les activitats d’aquestes en
titats puguin realitzarse amb més eficiència, amb més 
transparència, i també, diríem, amb un sentiment de re
coneixement, per part de la societat, de la seva funció 
social i col·lectiva. 

Moltes gràcies, senyor president. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyor Milà. En nom del Grup Mixt, té la pa
raula l’il·lustre diputat senyor José Domingo. 

El Sr. Domingo Domingo 

Muchas gracias, señor presidente. Honorable conselle
ra, ilustres diputados y diputadas, se ha hablado aquí, 
hace poco, de las asociaciones y fundaciones que confi
guran el tejido social en Cataluña; se ha llegado a hablar 
de la vertebración cívica de este movimiento, y se ha 
hecho un homenaje al asociacionismo por parte de la 
consellera y algún otro diputado. 

Evidentemente, la labor de asociaciones y fundaciones 
en la creación de conciencia política y conciencia so
cial y defensa de la democracia en los últimos años es, 
sin duda, trascendental en la historia de Cataluña. Por 
eso yo también aquí, en estas primeras palabras, quiero 
hacer mi particular homenaje a aquellas asociaciones 
que en la Cataluña autonómica han venido luchando, 
como a la que yo he pertenecido, la Asociación por la 
Tolerancia, en defensa del bilingüismo, de la libertad, 
y que han liderado también una determinada resisten
cia cívica. Sirvan estas primeras palabras para realizar 
este homenaje. 

La cuestión que nos trae ahora aquí es el Proyecto del 
libro tercero del Código civil, y ya no está tan claro 
que las cincuenta mil entidades jurídicas, si sumamos 
asociaciones y fundaciones y tertium genus, puedan so
brevivir a una regulación tan minuciosa y encorsetada 
como la que aquí se plantea. No dudamos de la buena 
intención de los redactores del proyecto, pero sí que te
nemos que concluir que, a nuestro juicio, no ha estado 
bien concebido. 

El libro tercero del Código civil catalán no es una compi
lación, efectivamente, puesto que, como se reconoce en 
la exposición de motivos, se ha aprovechado la norma 
para aprobar unas disposiciones generales que contie
nen el estatuto básico para la persona jurídica en el 
derecho catalán –primera regulación, que se contiene 
en el derecho catalán–, y en el ámbito específico de las 
asociaciones y fundaciones hay aspectos que se tratan 
de completar; se amplía la regulación de lo que conte
nían anteriormente la Ley de asociaciones y la Ley de 
fundaciones catalana. 

Magistralmente definió el profesor Castán a la persona 
jurídica como «aquella entidad formada para las realiza
ciones de los fines colectivos y durables de los hombres, 
a los que el derecho objetivo reconoce capacidad para 
derechos y obligaciones». Capacidad para derechos y 
obligaciones: esta es la fundamental finalidad que tiene 
que reconocer el ordenamiento jurídico. 

¿Era necesario positivizar de una manera tan minuciosa 
a la persona jurídica? Creemos que no. El derecho roma
no vislumbró pero no constituyó la persona jurídica. Es
ta institución surge a raíz de una aportación fundamen
tal del derecho canónico a la teoría general del derecho. 
La regulación positiva de las personas jurídicas es muy 
reciente, de manera que la mayoría de los códigos civi
les del siglo xix dedicaron muy insuficientes disposicio
nes a esta institución. Buena prueba de ello es el Código 
civil español, que se limita a diseñar la estructura de la 
institución en únicamente cinco artículos. 

Ahora bien, una cosa es la escasez y otra el exceso en 
el que ha caído el proyecto de ley que ahora nos ocupa. 
Las disposiciones generales del libro tercero del Código 
civil adolecen –permítanme que se diga– de una volun
tad de regulación totalitaria que se aviene poco con la 
libertad que proclama nuestra Constitución en su artí
culo primero y con la libertad civil que, con gran acier
to, también recoge en el libro primero el Código civil 
catalán. Quizá sea la del minuciosismo jurídico una de 
las grandes contribuciones que el derecho civil catalán 
va a aportar a la teoría general del derecho. 

La norma, además de reglamentista, muy reglamentista, 
tiene voluntad inclusiva. Ello queda evidenciado en el 
primero de sus artículos, el artículo 311.1, cuando se 
refiere al ámbito de aplicación, al proclamar que sus 
disposiciones se aplicarán a las asociaciones y fundacio
nes que ejerzan sus funciones mayoritariamente en Ca
taluña. Ello es lógico en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 118 del Estatuto de autonomía de Cata
luña. Por cierto que la exposición de motivos ignora 
el Estatuto de autonomía..., la Constitución, cuando es 
evidente que sin estas normas fundamentales ninguna 
regulación podría haberse efectuado de estas institucio
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nes que no tienen tradición en el derecho civil propio 
catalán. Nada habría que objetar a ese precepto, si la 
disposición adicional segunda no contemplara que las 
asociaciones y fundaciones constituidas al amparo de 
otras legislaciones que ejerzan sus funciones mayorita
riamente en Cataluña deben adaptar sus estatutos a las 
disposiciones de este código y solicitar su inscripción 
en el registro de la Generalitat, y en el caso de las fun
daciones adaptar la cuantía de la dotación al Código 
civil catalán. 

Es decir, estamos haciendo obligatoria la adaptación de 
todas aquellas asociaciones y fundaciones que mayori
tariamente ejercitan su actividad en Cataluña. Una aso
ciación que, en uso de la libertad autoorganizativa, de
termina que su ámbito es nacional –me refiero en este 
caso al ámbito español– y que tiene su actividad ma
yoritaria, pero no exclusiva, en Cataluña, debe some
terse al régimen civil del régimen del Código civil ca
talán, regirse por la normativa catalana, y no puede 
hacerlo por la normativa común española. Por lo tanto, 
una aplicación rigurosa del precepto, y es de suponer 
que corresponderá a la Administración catalana definir 
lo que significa «mayoritariamente», puede generar 
muchos conflictos. Pensemos que incumplirá esta ley 
ordinaria, una hipotética asociación de amigos del Car
gol, de l’Hospitalet, que realiza 18 actos en Cataluña, 
3 en Aragón y 2 en Murcia en un año, y que decide en 
uso de su derecho fundamental de asociación, que le 
reconoce el artículo 22 de la Constitución española, ele
gir como ámbito de actividad el español, y acogerse a 
la regulación de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de mar
zo, reguladora del derecho de asociación. 

Ese espíritu de la norma, reglamentista, desconfiado, 
que incurre en una minuciosidad exasperante, se lanza 
a una vorágine reguladora absolutamente desmesurada. 
Debe ser la marca de este Gobierno y del anterior, del 
anterior Parlamento –el Estatuto de autonomía es un 
buen ejemplo de regulación precisa y minuciosa–, y que 
se reduce a su mínima expresión la libertad de autoorga
nización de las personas, en este caso las jurídicas. Aquí 
se confunde seguridad jurídica con achique de libertad 
individual y limitación de derechos. 

Un ejemplo. La regulación de la legitimación para la 
impugnación de acuerdos, decisiones y actos de estas 
personas. La Ley de enjuiciamiento civil considera par
te legítima en el proceso a quien comparezca y actúe 
en juicio como titular de la relación jurídica u objeto 
litigioso. Muy sencillo, es parte legitimada la que tiene 
interés. En cambio, el Libro tercero del Código civil se 
descuelga como una regulación exhaustiva de la legi
timación para impugnar, en la que se llega incluso a 
amparar que los estatutos de la persona jurídica pue
dan establecer, cuando tenga órganos deliberantes, la 
necesidad de alcanzar un número mínimo de personas 
para poder promover la acción. Estamos preparando el 
terreno para el conflicto y para una posible inconstitu
cionalidad del precepto que pretende amparar la limi
tación del derecho a la tutela judicial y efectiva que 
reconoce el artículo 24 de la Constitución. 

Especialmente preocupante es la regulación del registro 
de personas jurídicas de la Generalitat de Catalunya. 
La parquedad del artículo 22 de la Constitución: «Las 

asociaciones constituidas al amparo de este artículo de
berán inscribirse en un registro a los solos efectos de 
publicidad.» Esta prudencia constitucional queda des
bordada en el festín reglamentista que alcanza inclu
so a prever la publicidad material del registro, artículo 
315.7. 

El registro de las personas jurídicas es un registro de 
carácter administrativo, y el proyecto pretende darle a 
sus inscripciones la misma eficacia que con los actos 
inscritos en el Registro de la Propiedad o en el Registro 
Mercantil, que tienen como finalidad garantizar la segu
ridad de tráfico, al contemplar expresamente el princi
pio de buena fe pública registral, con las consecuencias 
que ello puede conllevar. 

Seamos conscientes de que muchos acuerdos adoptados 
por asociaciones no son objeto de inscripción en el re
gistro y estos actos serán desconocidos. La regulación 
de la publicidad material en los términos propuestos 
pudiera dar lugar a una posible inconstitucionalidad 
del precepto por contravenir lo dispuesto en el artículo 
149.1.8 de la Constitución, que residencia en el Estado 
la competencia exclusiva de la ordenación de los regis
tros e instrumentos públicos. 

En definitiva, entendemos que se ha de preservar el de
recho civil catalán, y así vamos a intentarlo desde el 
grupo de Ciutadans, y por eso, precisamente, no he
mos formulado enmienda a la totalidad. Otra cosa es 
que estemos conformes con el contenido literal de esta 
regulación, y de ahí nuestro compromiso de formular 
las enmiendas de carácter técnico, y de orden político 
también, para mejorar el proyecto de ley en la tramita
ción del proyecto. 

Únicamente establecería, y antes he hablado de lealtad, 
Constitución y de fuentes del derecho, que sería conve
niente que en la exposición de motivos se corrigiera la 
omisión que se realiza en el texto de los preceptos consti
tucionales referidos a asociaciones y a las fundaciones. 
Ni siquiera en esta exposición se hace la más mínima 
mención al artículo 22 de la Constitución, en el que se 
reconoce como derecho fundamental el derecho a la aso
ciación, ni al artículo 34, también de la Constitución, 
que también reconoce el derecho de fundación para fi
nes de interés general; ni tampoco, sorprendentemente, 
al artículo 118 del Estatuto de autonomía. No tendría 
que haberse tenido ningún reparo en esta ocasión, pu
esto que este no es uno de los preceptos objetos de cues
tionamiento ante el Tribunal Constitucional. 

Por eso, desde la mayor lealtad, con el derecho civil 
catalán, y desde el mayor respeto a las asociaciones y 
fundaciones que lo integran, podemos decir que Ciuta
dans procurará en el proceso de tramitación corregir el 
proyecto de la manera que entendamos. 

Muchas gracias. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyor Domingo. 

No s’han presentat esmenes a la totalitat, per tant, aquest 
projecte continua la seva tramitació. 
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Proposició de llei de modificació dels 
articles 2 i 4 de la Llei 21/2001, del 28 de 
desembre, de mesures fiscals i adminis
tratives (debat de totalitat) (tram. 202
00003/08) 

El sisè punt de l’ordre del dia és el debat de totalitat so
bre la Proposició de llei de modificació dels articles 2 
i 4 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures 
fiscals i administratives. En nom del Grup Parlamentari 
del Partit Popular, que presenta aquesta iniciativa, té la 
paraula l’il·lustre diputat senyor Josep Enric Millo. 

El Sr. Millo i Rocher 

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, 
pujo a la tribuna per presentar i defensar la Proposició 
de llei, que ha plantejat el Grup Parlamentari Popular, 
de modificació dels articles 2 i 4 de la Llei 21/2001, de 
28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, per 
entendre’ns, entre nosaltres, una proposició de llei que 
persegueix com a objectiu final la pràctica supressió 
d’aquest impost anomenat de «successions i donacions». 
Voldria fer, abans d’entrar en el contingut del text legal 
que presentem a consideració i sotmetem a tots els grups 
parlamentaris de la cambra, algunes consideracions prè
vies amb relació també als antecedents que avui ens 
porten aquí. 

De fet, defensar la pràctica supressió de l’impost de 
successions i donacions no és cap novetat per al Grup 
Parlamentari Popular, i vostès ho saben. Si observem 
en els darrers cinc anys s’ha defensat en diferents oca
sions textos similars amb objectius similars, i fins al dia 
d’avui, malauradament, amb molt poc èxit. Espero que 
avui sigui l’oportunitat perquè finalment aconseguim 
tirar endavant aquest projecte, al nostre entendre, relle
vant i necessari. Només cal fer referència, per exemple, 
a la sisena legislatura. Ja l’any 2003 un membre del 
Grup Parlamentari Popular, concretament el senyor Jo
sep Maria Fabregat, exdiputat, presentava en aquesta 
mateixa cambra un text similar que no va tenir el re
colzament de cap dels grups parlamentaris d’aquesta 
cambra. L’any 2005 novament el Grup Parlamentari 
Popular presentava una iniciativa de característiques 
similars que es va «solapar», de fet, amb la presentació 
d’un projecte de llei –al qual després m’hi referiré– per 
part del Govern tripartit. I en l’actual legislatura, nova
ment, davant la inexistència d’altra proposta, el Grup 
Parlamentari Popular torna a presentar i a sotmetre a 
consideració aquesta iniciativa. 

No es pot dir, per tant, que cap altre grup hagi insistit 
tant en un tema com aquest. De fet és un compromís 
permanent que el Grup Parlamentari Popular té amb els 
ciutadans i ha mantingut al llarg de tot aquest temps. Si 
miren vostès els programes electorals de les eleccions 
autonòmiques de l’any 2003 ja hi trobaran en el contin
gut del programa del Partit Popular aquesta iniciativa 
o aquesta proposta, aquesta demanda social. Si miren 
vostès després els programes electorals de les eleccions 
autonòmiques del 2006, ho tornaran a trobar. És cert 
que també ho trobaran en algun altre programa electoral 
d’algun altre partit polític, que després s’hi va afegir, 
però nosaltres des del començament. 

I, de fet, en l’actualitat no només el Grup Parlamentari 
Popular i altres partits polítics demanen i clamen per 
aquesta solució, sinó que també entitats econòmiques 
importants catalanes com Pimec o Foment, o altres orga
nitzacions socials, també demanen que es prengui una 
solució definitiva sobre aquest aspecte. 

Vull fer un esment especial, ja ho he dit abans, quant al 
procés legislatiu iniciat en l’última legislatura, la setena. 
Concretament el 7 de març de 2005 entrava en el re
gistre del Parlament el Projecte de llei del Govern tripar
tit per regular l’impost de successions i donacions. Es 
va obrir una porta a la reforma i a la reducció de l’im
post, que es va veure frustrada al finalitzar la legislatu
ra. El procés va ser obert, va ser dialogant, hi va haver 
força consens, es van transaccionar, fins i tot, moltes 
esmenes que va presentar en el seu moment el Grup 
Parlamentari Popular, però algun misteri desconegut va 
avortar finalment el procés. Quin va ser el motiu? No 
ho sabem. El que sí que sabem és que els catalans n’han 
sortit perjudicats, d’aquesta incapacitat final de portar 
a terme aquest projecte, que, com dic, caminava amb 
un bon nivell de consens i de diàleg entre tots els grups 
parlamentaris. 

Però malgrat tot no llencem la tovallola i aquí estem, 
una vegada més el Grup Parlamentari Popular, plante
jant aquest tema, atès que altres iniciatives o concreta
ment aquella que en el seu moment el Govern tripartit 
havia plantejat, no ha vist encara la seva llum, o no ha 
estat presentada cap de similar en aquesta cambra. Mal
grat això, com dic, no llencem la tovallola, aquí estem, 
la tornem a presentar. 

L’objectiu que perseguim amb la proposició de llei que 
presentem és el següent. Vull dir que, efectivament, com 
tots vostès saben, en termes generals es considera que 
aquest és un impost directe altament progressiu, sense 
tenir en compte, en canvi, que, de fet, ja hi ha altres tri
buts que graven la mateixa font de riquesa objecte de 
la transmissió mortis causa, són, per exemple, els ca
sos de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
l’impost local sobre les plusvàlues o els anomenats im
postos patrimonials, com l’IBI, l’impost sobre els béns 
immobles, o l’impost sobre el patrimoni. 

D’altra banda, amb el pas del temps –aquest és un im
post vigent des de l’any 87, vull recordarho– i especial
ment en els darrers anys s’han anat introduint modi
ficacions i mecanismes de reducció per tal que, per 
exemple, poguéssim alleugerir la tributació de l’em
presa familiar per facilitarne la continuïtat, o bé afavo
rir la transmissió de l’habitatge habitual, o bé donar 
suport a l’assegurança de vida com a sistema d’estalvi 
o altres iniciatives que s’han anat portant a terme durant 
aquests anys. Però creiem que, certament, encara són 
insuficients. 

Però el que de fet ha passat –i vull aquí, doncs, ferhi 
un esment especial– és que tots aquests beneficis fiscals 
parcials han acabat convertint aquest impost en una càr
rega que finalment només paguen aquelles persones que 
no han pogut acollirse a cap d’aquests mecanismes, 
pervertint d’aquesta forma el caràcter d’impost iguali
tari i equitatiu que havia tingut històricament. 
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És per això que des del Grup Parlamentari Popular cata
là tornem a insistir en la necessitat de tendir a la supres
sió d’aquest impost, ja en aquests moments, a hores 
d’ara, del tot desfasat, que genera desigualtat i que, al 
nostre entendre, ha deixat de complir amb la funció so
cial per a la qual havia estat implementat fa vint anys, 
en època del Partit Socialista, i que ja compleixen també 
altres tributs. 

I sobretot cal que tinguem també en compte la situació 
en què es troben la resta de les comunitats autònomes 
de l’Estat espanyol en relació amb aquest impost. I no 
em refereixo només als casos de la comunitat foral de 
Navarra o del País Basc, que, com vostès saben, gaudei
xen d’un règim especial que ja els ha permès fa temps 
legislar per evitar la tributació en les adquisicions he
reditàries entre ascendents i descendents, adoptants i 
adoptats, i entre cònjuges. Llavors vostès em dirien que 
faig trampa, oi que si? Doncs no, no em refereixo no
més a aquestes, em refereixo sobretot a altres comuni
tats autònomes amb governs de diferent signe polític, 
com Cantàbria, La Rioja, València, Madrid, Castella i 
Lleó, les Illes Balears, i que gràcies a l’actual sistema 
de finançament autonòmic, malgrat que formalment no 
tenen la competència per suprimir cap impost cedit, ni 
parcial ni totalment, per l’Estat, sí que tenen capacitat 
normativa per intervenir sobre aspectes fonamentals que 
afecten la configuració i l’estructura de l’impost, espe
cialment pel que fa al procediment de quantificació, i 
assoleixen, d’aquesta manera, un efecte equivalent al 
de la seva supressió. 

En el cas de la proposició de llei que nosaltres pre
sentem avui, aquest objectiu s’aconsegueix fent que la 
base liquidable de l’impost quedi reduïda a la mínima 
expressió numèrica possible, atès que no podem fer res 
més que això, i, de fet, en el cas de Catalunya, ja que 
es tracta d’un tribut cedit totalment a la Generalitat des 
de l’entrada en vigor del nou Estatut, aquesta té la més 
àmplia capacitat possible per regularlo, i volem que 
s’executi aquesta capacitat normativa. 

No cal, doncs, utilitzar la capacitat d’autogovern només 
per apujar els impostos, no cal. També es pot utilitzar la 
capacitat d’autogovern per reduirlos, i això és el que 
proposem en aquest cas. 

No volem que les catalanes i els catalans segueixin su
portant la discriminació impositiva a què es veuen obli
gats per la manca d’actuació política en aquest camp. 
I no ho diem només nosaltres, ho han dit i ho diuen les 
principals organitzacions econòmiques i socials de Ca
talunya, que s’han pronunciat respecte a això des de ja 
fa alguns anys i ho continuen fent ara encara amb més 
intensitat. 

Permetinme que els posi tan sols un breu exemple, que 
em sembla que il·lustra suficientment la situació en què 
ens trobem. Una família que vulgui donar al seu fill de 
vintinou anys un pis valorat en 180.000 euros, si viuen 
a Catalunya, hauran de pagar 27.391 euros, mentre que 
si viuen a València, on gairebé s’ha eliminat aquest im
post, en pagarien només 194, i si estiguessin empadro
nats a Madrid, la quota a pagar es quedaria en 274, és a 
dir, cent vegades menys –cent vegades menys. Crec que 
és suficientment il·lustratiu del que suporten les famílies 

catalanes, sense cap necessitat, i que, per tant, es tracta 
d’un greuge comparatiu molt evident. 

Així, doncs, l’objecte de la nostra proposició de llei 
consisteix a modificar la llei que regula bàsicament a Ca
talunya l’impost de successions i donacions, com ja he 
dit, la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fis
cals i administratives, en especial en allò que fa referèn
cia a dues coses: les reduccions de la base imposable 
i la quota tributària. Aquesta modificació permetria fer 
compatible, d’una part, la reducció de la càrrega tributà
ria que han de suportar els catalans i les catalanes, i, 
alhora, el manteniment mínim d’una certa pressió fiscal 
sobre els contribuents en un grau ínfim quan els adqui
rents siguin els pares, fills i cònjuges, i sempre d’acord 
amb un creixement progressiu en funció de si aquests 
són titulars de fortunes considerables. 

Per aconseguir aquesta doble finalitat proposem una tèc
nica –ja coneguda, no hem descobert res de nou– consis
tent a, per un costat, fixar una quantia elevada en les re
duccions de la base imposable corresponent als grups I i 
II, que, com vostès saben, es refereixen als descendents 
i adoptats menors de vintiun anys i als descendents i 
adoptats de vintiun anys o més i als ascendents i adop
tants i cònjuges, i, d’altra part, aplicar uns coeficients 
de reducció, uns coeficients reductors de la quota, en 
aquests casos, que garanteixin un millor tracte fiscal a 
aquelles persones que tinguin un menor patrimoni pre
existent i al contrari en aquells casos amb una major 
fortuna acumulada prèviament. D’aquesta manera afa
vorim clarament les classes mitjanes i aquelles famílies 
que, amb dificultat i esforç de tota una vida, generen un 
patrimoni que volen deixar als seus descendents més 
propers. 

Com a lliberals, som conscients que defensem posicions 
polítiques diferents, especialment diferents d’aquells 
grups de corrent socialista que donen actualment suport 
al Govern. Nosaltres defensem un sistema fiscal pro
gressiu, just, no discriminatori, que no es basi exclusiva
ment en una forta pressió fiscal sobre els ciutadans i que 
fomenti i estimuli la creació de riquesa. 

Entre reformar i reduir aquest impost o eliminarlo o 
suprimirlo, la nostra opció és clara. El senyor conseller 
l’altre dia s’hi referia en una pregunta que formulava 
una diputada, en aquest cas la diputada Olano, en la 
sessió de control al Govern. El conseller preguntava: 
«Vostès aclareixinse: estan per reduirlo o per supri
mirlo?» Si nosaltres poguéssim, el suprimiríem, però 
no podem. Per tant, el volem reduir a la seva mínima 
expressió. 

I entre augmentar la pressió fiscal o rebaixarla, nos
altres, com vostès també saben, optem per rebaixar
la. Apostem per una distribució justa de la riquesa i el 
manteniment de l’estat de benestar, fentlo compatible 
amb la baixada progressiva dels impostos i amb una ra
cionalització de la despesa pública. I això és possible, 
i convé que tots els ciutadans sàpiguen i coneguin què 
és el que exactament cadascú defensa. 

En conclusió, demanem a tots els grups parlamentaris 
de la cambra, i especialment als tres grups del tripartit, 
que donen suport al Govern, en primer lloc, que no desa
profitin aquesta nova oportunitat. Han passat cinc anys 
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des que vàrem començar a demanar i a defensar això 
en aquesta cambra; no la desaprofitem, tirem endavant, 
anem a la comissió, anem a la ponència, dictaminem, 
treballem, no ho parem aquí. Molta gent estarà pendent 
de què fem avui, de què votem avui; tirem endavant. No 
desaprofitem aquesta ocasió. 

Els demanem també que permetin la reobertura del de
bat. Totes les esmenes que puguin millorar el text que 
nosaltres presentem, que segur que és molt millorable, 
seran molt benvingudes –molt benvingudes–, amb un 
esperit obert, amb esperit de diàleg i de consens. 

Demanem que no bloquegin ni demorin novament la 
nostra capacitat normativa. Si la Generalitat de Catalu
nya té capacitat normativa en matèria fiscal, utilitzem
la. I, com he dit al començament, per què no utilitzarla 
també per reduir la pressió fiscal, per abaixar impostos. 
Femho!, si és possible, femho! I nosaltres en som parti
daris i creiem que es pot fer. Femho, i no ho aturem 
a través d’una esmena a la totalitat, que el que faria és 
impedir que aquest debat es pugui portar a terme. 

Els asseguro, senyores i senyors diputats, que els ciuta
dans i les ciutadanes de Catalunya no els entendran si 
no permeten la tramitació d’aquesta proposició de llei. 
Som conscients que és perfectament millorable, però el 
que no s’entendrà de cap manera és que una esmena a 
la totalitat impedeixi que el debat es pugui produir en 
aquesta cambra. 

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 

El vicepresident segon 

Moltes gràcies, il·lustre senyor diputat. A aquesta propo
sició de llei s’hi ha presentat una esmena a la totalitat 
per part del Grup Socialistes  Ciutadans pel Canvi, el 
Grup d’Esquerra Republicana i el Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa; per pre
sentarla i defensarla té la paraula l’il·lustre diputat se
nyor Antoni Comín. 

El Sr. Comín Oliveres 

Gràcies, senyor president. Senyor diputat, celebro que 
insisteixin en iniciatives relatives a l’impost de succes
sions i donacions. Ara, deixi’m que comenci dientli 
que, en aquest tema, certament, la iniciativa no la porta 
pas el Grup Popular, oi?; la iniciativa la porta el Go
vern d’entesa, perquè, com vostè sap, la reforma de 
l’impost de successions, la reforma a fons de l’impost 
de successions, figura en el document programàtic de 
l’Entesa Nacional i de Progrés. És, per tant, el Govern 
qui marcarà el ritme i el calendari d’aquesta reforma, el 
Govern d’entesa nacional i de progrés. I, per tant, en els 
propers mesos el Govern portarà el projecte de reforma 
de l’impost i la cambra tindrà l’oportunitat de debatre 
la proposta del Govern, no? 

Per tant, farem servir –farem servir– la capacitat d’auto
govern per reduir aquest impost. De totes maneres ja li 
avanço, per tant, que ara votarem, diguemne, a favor 
de l’esmena a la totalitat, no la retirarem. 

Deixi’m, d’entrada, que li digui que jo no sé si vostè 
s’ha adonat que vostès no han només rebaixat l’impost 
sinó que també l’han augmentat, crec que no en són 

conscients, perquè resulta que vostès proposen passar 
d’una situació en la qual els menors de vintiun anys 
ara tenien una reducció de divuit mil euros, més dotze 
mil per cada any de menys, amb un límit de 114.000 eu
ros, a un nou tipus de reducció –ja sé que és una qüestió 
tècnica, però deixi’m que la hi expliqui, perquè vostè no 
sap que també està apujant l’impost– en què es parteix 
d’una reducció de cinquanta mil euros, més cinc mil 
euros per cada any. Si vostè fa la taula, s’adonarà que 
entre els nou i els setze anys la reducció és més petita. 
Per tant, sense entendre molt bé per què, vostès fan una 
proposta de reforma que augmenta l’impost a menors 
entre nou i setze anys, i, per tant, trenquen, diguemne, 
l’equitat pel que fa al tractament dels menors d’edat. 

Però, evidentment, el problema amb relació a aquesta 
proposta de vostès no és només aquest detall tècnic; jo 
estic convençut que és un error, que vostès no havien 
percebut aquesta qüestió a l’hora de presentar la propos
ta. El problema és de fons, senyor Millo. És cert que 
en l’anterior legislatura va haverhi un molt bon treball 
amb el seu grup, és cert, però és que en l’anterior le
gislatura el seu grup no ens demanava la supressió de 
l’impost; en l’anterior legislatura el seu grup va presen
tar esmenes a l’articulat a una proposta de reforma de 
l’impost, eh? I jo crec que és molt important que quedi 
clar que vostès estan proposant l’eliminació de facto 
d’aquest impost; vostè mateix ho ha dit, ho diu l’expo
sició de motius, no? I creiem, sincerament, que es tracta 
d’una postura extremista, una postura imprudent, una 
postura que no té justificació (veus de fons), amb permís 
del senyor Teixidó. 

Nosaltres què proposem? Nosaltres proposem una re
forma a fons. I l’acord programàtic del Govern d’entesa 
diu clarament, per exemple, que en l’impost de suc
cessions i donacions es tracta d’incrementar el mínim 
exempt per tal de disminuir de forma important el nom
bre de persones obligades a declarar per aquest tribut. 
Això està en el document programàtic. També es diu 
que volem incrementar de forma important la deducció 
derivada de l’habitatge entre cònjuges i entre pares i 
fills, eh? I també, evidentment, acabar de deixar fora de 
l’impost, diguemne, aquells casos d’activitat empresa
rial, que majoritàriament ja ho estan, però en alguns 
casos encara tenen algun tipus de tributació que caldrà 
acabar d’eliminar. 

El tema de l’habitatge és especialment important per 
nosaltres, eh? La reducció, per tant, per l’herència de 
l’habitatge és especialment sensible. Per què? Perquè 
és evident que nosaltres estem d’acord que les persones 
que han acumulat un patrimoni immobiliari puguin dei
xar en herència als seus descendents o als seus cònjuges 
aquest patrimoni, per això reduirem significativament 
l’impost en aquest sentit. 

A més, els immobles han augmentat de valor, i, per tant, 
cal adaptarse a aquesta nova realitat del mercat immobi
liari. Per això el conseller, a la compareixença que va 
tenir a la Comissió d’Economia i Finances, va parlar 
–i n’ha parlat en altres ocasions– d’eliminar pràctica
ment la tributació de l’habitatge fins a valors de 500.000 
o 600.000 euros. Però nosaltres hi posem un límit, a 
partir d’aquest límit hi haurà una reducció, diguemne, 
gradual de la tributació. Però vostès demanen eliminar 
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aquest límit, vostès demanen una reducció del cent per 
cent. I és evident que, eliminant aquest límit, perjudi
quem molt sensiblement la progressivitat de l’impost, 
senyor diputat. I vostè sap que eliminant la progressivi
tat de l’impost el que fem és un impost més injust, una 
societat més injusta. 

Aquest impost també té propietats redistributives, i nos
altres, com a govern de progrés, estem a favor de mante
nir les propietats redistributives de l’impost. Veig que 
vostès... No, no podem tractar igual pisos de qualsevol 
valor; no podem tractar exactament igual a tothom, la 
classe mitjana, les grans fortunes... No es pot tractar a 
tothom de la mateixa manera. 

Miri, el més important que li vull dir a vostè i a tots els 
grups que donaran suport a la seva proposició de llei, 
i, per tant, a tots els grups que votaran en contra de la 
nostra esmena, és que aquest impost té una funció so
cial, segueix tenint una funció social. Vostè diu: «Fa 
vint anys tenia una funció social i ara no la té.» Escolti, 
aquest impost avui, a Catalunya, i vostè es pot mirar les 
estadístiques de la tributació relativa a aquest impost, 
és una garantia per a la igualtat d’oportunitats. I aquest 
Govern li ben asseguro que ha vingut aquí a garantir la 
igualtat d’oportunitats dels ciutadans del país. Per això 
està governant aquest Govern, perquè volem garantir 
la igualtat d’oportunitats, i per això no l’eliminarem, 
aquest impost. 

A la majoria de països del món desenvolupat, senyor 
Millo, aquest impost existeix, i no el vull avorrir amb 
la llista, però li ben asseguro que els llocs on l’impost 
no hi és són més aviat països subdesenvolupats; en els 
països rics demòcrates, desenvolupats, hi ha l’impost: 
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Estats Units, Finlàndia, 
França, Països Baixos... Continuem? (Veus de fons.) Lu
xemburg, Noruega, Regne Unit, Dinamarca, Grècia, et
cètera. A tot el nostre entorn hi ha aquest impost, deu 
ser per alguna cosa que hi ha aquest impost? O és que 
som tan diferents d’aquests països que en el nostre cas 
no té una funció social? Què vol dir que té una funció... 
(Veus de fons.) Escolti, el líder que més s’ha significat 
en contra d’aquest impost els últims anys al nostre en
torn és el senyor Berlusconi. Jo no sé fins a quin punt 
vostès es volen associar i assimilar al senyor Berlusco
ni. (Remor de veus.) Nosaltres no; no volem coquetejar 
amb posicions de dreta extrema, nosaltres; això és evi
dent, no? 

Miri, li estava dient que aquest impost garanteix la 
igualtat d’oportunitats, perquè jo crec que li hem de 
tornar a explicar al ciutadà una cosa que el ciutadà ja 
sap, però crec que vostès amb el seu discurs potser en 
aquest sentit el confonen: heretar no és fruit del propi 
mèrit; heretar és fruit bàsicament de la fortuna, de te
nir uns pares amb patrimoni, uns pares estalviadors... 
Està d’acord amb mi? (Pausa.) Heretar no és un mèrit 
d’aquell qui hereta. I, per tant, el que fem amb aquest 
impost és permetre que una part d’aquesta sort, de què 
es beneficien alguns, reverteixi al conjunt dels ciuta
dans a través de l’impost; una petita part d’aquesta sort. 
Perquè, escolti, deu estar d’acord amb mi que heretar 
no és un mèrit. I com vostè molt bé sap, l’impost no el 
paga qui deixa el patrimoni en herència, òbviament –no 

vull fer humor negre, oi?–; l’impost el paga qui rep el 
patrimoni, eh?, senyor Millo. 

I jo crec que el problema que tenim aquí és molt de fons. 
(Remor de veus.) Crec que el problema que tenim és tan 
de fons com que vostès això de la igualtat d’oportunitats 
no s’ho han pres tan seriosament com es mereix la qües
tió. Escolti, la igualtat d’oportunitats és el fonament de 
la justícia social, en un país com en el nostre i a qualse
vol país desenvolupat. No és una broma, perquè la igual
tat d’oportunitats vol dir que la nostra sort a la vida no 
depengui de la família on hem nascut, no depengui de 
si hem nascut en una família rica o pobra... (Veus de 
fons.) Això és la igualtat d’oportunitats, senyora Rigau, 
senyor Teixidó. 

La igualtat d’oportunitats vol dir que la nostra sort no 
depengui del barri on hem viscut, dels pares que hem 
tingut, que no depengui de si hem nascut llestos o no tan 
llestos, o més alts o més baixos, o més guapos o menys 
guapos. Això és la igualtat d’oportunitats. Que la sort a 
la vida depengui de l’esforç de cadascú. 

I sap per què li dic això? Perquè, escolti, per estar a 
favor d’aquesta idea d’igualtat d’oportunitats contra el 
que vostè deia no cal ser un revolucionari radical, per es
tar a favor d’aquesta idea d’igualtat d’oportunitats n’hi 
ha prou amb ser liberal –n’hi ha prou amb ser liberal. 

Escolti, em diuen que en el seu partit hi ha molta gent 
que prové de la democràcia cristiana. És així, oi? Doncs, 
jo no sé si vostè es recorda que la democràcia cristia
na (remor de veus) defensava el concepte de la funció 
social de la propietat, eh? Jo no sé si vostè recorda la 
Pacem in terris, la Populorum progressio, eh? Jo tinc en
tès que la democràcia cristiana s’inspira en la doctrina 
social de l’Església. 

Però oblidemnos d’encícliques, eh? Amb el fet de ser 
liberal n’hi ha prou per estar a favor d’una visió merito
cràtica de la justícia social. I què és el que diu aquesta 
visió meritocràtica de la justícia social? Doncs, una co
sa que tothom sap: que la sort de cadascú a la vida sigui 
fruit del propi esforç –ja li ho he dit abans i li ho torno 
a repetir, perquè crec que és important repetir aquest 
concepte. És a dir, l’ascens social i econòmic dels ciu
tadans, senyor diputat, s’ha de relacionar amb el seu 
esforç, amb la seva responsabilitat, i no amb l’herèn
cia. I l’impost de successions i donacions, entre d’al
tres coses, aquí com als Estats Units, com a Noruega, 
com a Luxemburg, etcètera, té la funció d’impedir que 
la riquesa es vagi acumulant permanentment en unes 
poques mans. 

Quan el senyor –vostè segur que se’n recorda– Bush va 
accedir a la presidència dels Estats Units, va intentar eli
minar un impost similar al nostre impost de successions; 
allà crec que en diuen, si la memòria no em falla, state 
tax crec que és el nom. Escolti, doncs, els rics més rics 
dels Estats Units –se’n recorda, vostè, d’això?– van po
sar el crit al cel. El senyor Soros, el senyor Bill Gates, el 
senyor Rockefeller, el senyor Ted Turner i cent més van 
fer una carta que deia coses com les següents: «Senyor 
Bush, creiem que la supressió completa –la supressió 
completa– de l’impost d’estat seria dolenta per a la nos
tra democràcia i per a la nostra economia i per a la 
nostra societat...» No li llegiré la carta sencera, oi?, però 

SESSIÓ NÚM. 9.1 PlE DEl ParlaMENt 



62 

28 de febrer de 2007 DIarI DE SESSIONS DEl ParlaMENt DE cataluNYa Sèrie P - Núm. 9 

sí que li’n llegiré algunes frases esparses. La carta deia 
que la supressió de l’impost d’estat enriquiria «els he
reus dels milionaris i dels multimilionaris d’Amèrica» 
–ho llegeixo literalment, eh?–, «mentre que perjudica
ria les famílies que lluiten per arribar a fi de mes». La 
carta deia que «l’impost d’estat exerceix un efecte posi
tiu» i que «la seva supressió tindria un efecte devastador 
sobre les contribucions públiques», perquè «amb la re
captació d’aquest impost també financem serveis pú
blics» –vostè ho sap perfectament, senyor diputat. Per 
tant, ells deien, en aquest sentit, que tindria «un impac
te devastador sobre les contribucions públiques, que 
s’estenen des de les institucions educatives, fins a les 
institucions assistencials, la protecció mediambiental, 
etcètera». I acabaven dient: «Reconeixem la importàn
cia de protegir les famílies de classe mitjana d’Amèrica 
i les petites empreses...» –escoltiho bé, perquè espero 
que vostè vingui amb nosaltres, que nosaltres proposem 
una reforma de l’impost, però no la seva supressió–, 
«volem protegir les famílies de classe mitjana i les pe
tites empreses d’Amèrica, i aquest impost té moltes pro
visions especials per tal de fer això. Però aquesta preocu
pació pot ser tractada mitjançant la modificació del 
sistema d’impost d’estat existent, i no mitjançant la seva 
supressió.» Reforma per afavorir les classes mitjanes, 
no supressió. Signat: Soros, Rockefeller, etcètera. 

Escolti, jo, de veritat, em pregunto molt seriosament, 
senyor diputat, on és l’ànima democristiana de certs 
partits, on és l’ànima liberal de certs partits. Jo tinc la 
sensació que s’ha perdut i que potser podrien fer un es
forç a veure si la recuperen, no? 

Per acabar, li diré... Estem parlant que vostès són capa
ços de demanar la supressió d’un impost perquè no han 
comprès –jo els estic intentant de ferho comprendre– 
què vol dir «funció social garantida d’igualtat d’oportu
nitats»; d’això, estem parlant. Escolti, no són només els 
multimilionaris nordamericans o el Govern d’entesa 
qui està en contra de la supressió de l’impost; són també 
molts professionals. Parli amb cercles de debat empresa
rial, parli amb grups professionals, parli amb escoles 
de negocis, i potser s’endurà una sorpresa. (Remor de 
veus.) Nosaltres ho hem fet, nosaltres ho estem fent. 

Miri, aquest mes, l’informe titulat «Panorama de la fis
calidad autonómica», del Consell General del Col·legi 
d’Economistes, aquest mes, diu en un dels seus articles, 
informa del següent: «Des del nostre punt de vista, cal
dria obrir una seriosa reflexió sobre el sentit d’aquest 
tribut» –de l’impost de successions– «en economies com 
la nostra, i si s’arriba a la conclusió que, a més d’aportar 
recaptació, compleix objectius com contribuir a la dis
tribució de la riquesa o reforçar la igualtat d’oportu
nitats, i si arribem a la conclusió que aquests objectius 
compensen desavantatges com per exemple desincenti
var l’estalvi...», i acaba dient que si tot això és així, 
caldrà pensar en algun tipus de mecanisme de coordina
ció, per tal de no caure en una carrera entre comunitats 
autònomes que acabi portant de facto a la supressió ge
neralitzada de l’impost. És evident que estem davant 
d’un cas de llibre –diu el conseller sempre que parla d’a
questa qüestió– de competència fiscal a la baixa perjudi
cial, el que es coneix tècnicament com a «competència 
fiscal a la baixa perjudicial». 

Per tant, deixinme una reflexió final sobre els efectes 
de la descentralització d’aquest impost. Estem a favor, 
òbviament, com no podria ser d’altra manera, de l’auto
nomia normativa en matèria fiscal, però el que no pot 
ser –el que no pot ser– és que l’autonomia normativa 
en matèria fiscal s’acabi convertint en la via per perdre 
tota autonomia. El que no pot ser és que les teves políti
ques fiscals, en nom d’aquesta competència fiscal a la 
baixa, vinguin completament condicionades pel que fan 
les comunitats del costat, amb les quals no tens per què 
compartir la seva visió del món, o la visió del món dels 
seus governs. Per tant, escolti, el que no pot ser és que, 
si el govern autonòmic del costat elimina l’impost, jo 
em vegi obligat, necessàriament, a eliminarlo, perquè 
això és el més contrari a l’autonomia normativa que es 
pot imaginar, evidentment. Escolti, si el govern del cos
tat –deixi’m que li ho digui col·loquialment– és un car
camal, també l’haurem de seguir, faci el que faci? 

Per tant, hauríem de fer una reflexió seriosa sobre les 
conseqüències d’aquesta descentralització pel que fa a 
la regulació de l’impost de successions, i hauríem de ser 
capaços de combinar l’autonomia tributària amb algu
nes mesures correctores, amb alguns mecanismes de 
coordinació que evitin aquests efectes perniciosos. Dit 
això, també els diré que si aquests mecanismes de coor
dinació es fan impossibles, si aquestes mesures correc
tores es fan impossibles, el Govern no tindrà més remei 
que reaccionar davant del que facin les comunitats del 
seu entorn, òbviament, i evitar situacions que podrien 
ser fins i tot pitjors que la nosupressió, no? 

Per tant, nosaltres volem mantenir aquest impost perquè 
d’ell depèn la igualtat d’oportunitats; volem mantenir 
aquest impost perquè d’ell depèn la justícia social, i 
crec que..., tenim seriosos dubtes que a vostès la igual
tat d’oportunitats i la justícia social els preocupin gaire, 
senyor diputat. 

Moltes gràcies, senyor president. 

El vicepresident segon 

Moltes gràcies, il·lustre senyor diputat. Correspon fi
xar posició als grups parlamentaris. En primer lloc, el 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Per ferho, 
té la paraula l’il·lustre diputat senyor Jordi Turull. 

El Sr.Turull i Negre 

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors di
putats, és prou conegut per tothom que un dels nostres 
compromisos clars i nítids amb el poble de Catalunya 
en les darreres eleccions és i ha estat el de suprimir de 
facto l’impost de successions i donacions. D’aquí que 
una de les primeres iniciatives parlamentàries del nos
tre grup hagi estat presentar, justament, una proposició 
de llei sobre la reforma d’aquest impost. Però avui no 
discutim la nostra proposta, avui discutim una proposta 
que ha presentat el Partit Popular, i ens hem de posicio
nar sobre les esmenes a la totalitat que ha presentat el 
tripartit. 

En aquest sentit, dir, en primer lloc, que la proposició 
de llei del Partit Popular que avui discutim creiem que 
va en la bona direcció, tot i que considerem que queda 
curta o queda una mica coixa en algun àmbit. Entre la 

PlE DEl ParlaMENt SESSIÓ NÚM. 9.1 



63 

Sèrie P - Núm. 9 DIarI DE SESSIONS DEl ParlaMENt DE cataluNYa 28 de febrer de 2007 

seva i la nostra, doncs, hi han algunes diferències, di
ferències quant a la quantia de les reduccions sobre la 
base imposable, quant als grups que afecten aquestes 
ampliacions de reduccions, quant als coeficients a apli
car a la quota íntegra, etcètera. Vostès proposen unes mo
dificacions molt en la línia del més substancial, segura
ment del més sensible, i nosaltres, la proposta que hem 
presentat i que discutirem en el seu moment va amb 
relació a una reforma integral de la normativa en tot allò 
que nosaltres en podem tenir competències. 

Però, dit això –dit això–, no serem nosaltres els que im
possibilitarem que en aquest inici de legislatura es co
menci a debatre sobre el futur d’aquest impost, i més 
quan el nostre posicionament en aquesta matèria és molt 
clar, i el nostre compromís, molt concret. Vostès, senyor 
Comín, també podrien aprofitar per fer el mateix, i no 
em vingui amb un argument de qui tindrà la patent d’i
niciar, doncs, aquesta iniciativa legislativa, perquè teòri
cament ho diu el seu programa de govern; avui hi ha 
l’oportunitat de començar, i vostès podrien sumars’hi. 
Un altra cosa serà la discrepància que en el contingut 
nosaltres tinguem. 

Per tant, nosaltres considerem que hem de posar fil a l’a
gulla de seguida en aquesta matèria, per molts motius, 
que, si volen, relliguen entre tots ells. 

Un primer motiu..., i en aquest cas llegiré el literal que 
diu, no una carta, diguemne, d’en Bill Gates o no sé 
quanta gent ha dit, a en Bush. No, no, si és molt més 
senzill; és una nota de premsa del conseller d’Economia 
de l’any 2005, del febrer del 2005, que diu literalment: 
«En els darrers temps, tant la societat com els experts 
han demanat una reforma profunda d’aquest impost.» 
No cal anar als Estats Units, pot anar a la conselleria de 
la rambla de Catalunya o a la pàgina web, i trobarà un 
primer motiu per abordar aquesta qüestió. 

Un segon motiu, conseqüència d’aquest, d’això que he 
dit de la nota de premsa de l’any 2005, és que dos anys 
més tard el més calent és a l’aigüera. Vostès van intentar 
una reforma molt tímida i, si em permeten, malgirbada, 
perquè en alguns aspectes, en comptes d’avançar, el que 
s’estava produint és que justament reculàvem en la direc
ció contrària, doncs, a la que era la pretensió. 

Un tercer motiu, que és conseqüència de l’anterior, és 
que comencem a quedarnos sols. Moltes comunitats, 
conscients del debat i de la demanda de la societat i 
dels experts, doncs, han fet i han pres mesures per a 
reformes profundes d’aquest impost. 

I un quart motiu, si volen, és que també hi ha el risc de 
quedarnos sols, no només per ser els darrers a regu
larho, sinó que comencen a donarse fenòmens que en 
podríem dir «de deslocalització de contribuents per mo
tivacions fiscals». I vostès saben a què m’estic referint. 
I, evidentment, davant d’això també cal reaccionar i cal 
actuar. I quan dic «reaccionar i actuar» no vull dir fer el 
que fa el Govern defensant les essències tributàries de 
no sé què, mentre hi ha fuga de contribuents. I quan dic 
de «reaccionar i actuar» tampoc vull dir perdre el temps 
amb segons quines teories o disquisicions o discursos 
sobre això de la competència fiscal danyosa. I quan diem 
«reaccionar i actuar» no volem dir això que vostè ha in
sinuat i que a nosaltres ens consta, de derivar esforços a 

intentar que el Govern central, doncs, limiti l’autonomia 
financera per a aquestes actuacions que han fet d’altres 
comunitats autònomes. Quan nosaltres diem «actuar i 
reaccionar» volem dir justament el contrari: reaccionar 
en la línia d’aprofitar al màxim la nostra capacitat de de
cisió en aquesta matèria i prendre la iniciativa, i reaccio
nar vol dir que, a fenòmens nous, solucions noves; a 
reptes nous, solucions i respostes noves. 

I per això hem de posar fil a l’agulla des de ja en la re
forma profunda. I nosaltres, evidentment, defensem la 
supressió de facto d’aquest impost. Per què? 

Un primer motiu és evident: que en el nou context, amb 
els canvis, amb els reptes que tenim plantejats, calen ac
cions també en la línia de posarho més fàcil i estimular 
les economies familiars dels catalans. 

Un altre motiu: mirin, l’altre dia ja s’hi va referir el con
seller en una resposta parlamentària, aquí en seu parla
mentària; ell, parlant, de l’impost deia: «Aquest impost 
juga un paper...» –llegeixo el Diari de Sessions– «un 
paper d’una funció social útil, que és recordarnos a tots 
que les coses es guanyen a partir de l’esforç, del treball, 
del mèrit, que s’obtenen resultats quan hi ha sacrifici. 
I per tant», diu, «és lògic que una part del nostre patri
moni, en el moment en què es produeix aquesta situa
ció, pugui revertir en el bé de la societat, assegurant una 
certa igualtat d’oportunitats», diu, «naturalment, fent
ho compatible amb un objectiu que tots compartim», i 
aquí difereix de vostè, senyor Comín; diu: «que el que 
és el fruit del nostre esforç pugui ser deixat als nostres 
fills i als nostres hereus». 

Comparteixo part de la reflexió del conseller; el que no 
comparteixo per a res és la seva conclusió. Per què? Per
què si ja s’ha contribuït a bastament, dues o tres vegades, 
en una cosa que en origen i concepte és el mateix, el que 
nosaltres ara volem és evitar que s’hagi de pagar una 
tercera o una quarta vegada allò que neix de l’esforç i del 
sacrifici. Estem parlant d’això. Estem parlant de moder
nització i simplificació del règim fiscal; estem parlant 
d’exercir les competències que ens són pròpies; estem 
parlant d’afavorir les economies familiars catalanes i, per 
extensió, l’economia catalana; estem parlant d’evitar la 
doble o la triple tributació; estem parlant de noves res
postes a nous fenòmens, i finalment, estem parlant avui 
i aquí de no perdre més temps i no tornar a perdre una 
legislatura. Això és del que nosaltres estem parlant. 

I, per favor, senyor Comín, no em vingui amb aquesta 
cantarella, amb aquest discurs, amb aquesta entelèquia 
que jo pensava que la gent de la meva generació no
més coneixeríem pels llibres i la història, que aquestes 
propostes van en la línia d’afavorir les grans fortunes, 
etcètera. Vostès saben que això no va per aquí, entre 
d’altres coses, perquè les grans fortunes –les grans for
tunes–, vostès saben que a través de periodificació fis
cal, a través de planificació fiscal, a través d’empreses 
intermèdies, a través d’empreses instrumentals, tot dins 
el marc legal..., aquest tema no fa per a ells, aquest no 
és el tema. 

Qui és el subjecte passiu a què van dirigides les nostres 
propostes i que vostès saben perfectament? Qui és el 
subjecte passiu parlant en termes tributaris? Doncs, és 
aquell senyor, aquella persona de Catalunya, com n’hi 
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han moltíssimes, que s’ha fet un fart de pencar a la vida, 
que ha guanyat uns diners, que ha cotitzat per aquests 
diners, que amb aquests diners ha fet un racó, ha fet uns 
estalvis i ha cotitzat per aquests estalvis, que aquest ra
có l’ha convertit en un patrimoni i ha pagat per aquest 
patrimoni, i quan arriba allò que, senyor Comín, no és 
una qüestió de sort, és el més maco que pots fer, que és 
que el resultat del teu esforç el puguis deixar als teus 
fills, el puguis deixar als teus, i, quan vols fer això, el 
que vostès diuen és que s’ha de tornar a pagar. Escolti, 
no és un problema d’igualtat d’oportunitats; és un pro
blema que..., una cosa molt d’aquest país, que és que 
les coses es guanyen per esforç i que tu les pots deixar 
als teus fills. Aquest és el perfil i aquest és el sentit de 
la nostra proposta. 

Senyor Comín, no ens vingui amb discursos demagò
gics, no tracti aquest Parlament com si fos una classe 
de P3, això és el Parlament de Catalunya. Saben per
fectament a què ens estem referint nosaltres. Suprimir 
això de facto no és afavorir la cultura del pelotazo, no 
és això. Suprimir això de facto no és afavorir la cultura 
de parar la mà i prou, com semblava que vostès ens 
proposaven. Suprimir de facto això, vol dir un reconeixe
ment clar i explícit a la cultura de l’esforç, que bona 
falta fa en aquest país. 

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors di
putats. 

(Aplaudiments.) 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyor Turull. Senyor Comin, digui’m? (Veus 
de fons.) Trenta segons. 

El Sr. Comin Oliveres 

Senyor Turull, a mi m’agradaria que aquest Parlament 
canviés de nom i, en comptes de dirse Parlament, es 
digués «escoltament», perquè vostè podrà llegir al Diari 
de Sessions la meva intervenció, on jo deia clarament 
que amb la reforma de l’impost volem afavorir les clas
ses mitjanes que han estat estalviant patrimoni al llarg 
de tota la seva vida –aquell mite que vostè va fer de la 
persona que s’esforça i estalvia. Però per a això no cal 
suprimir l’impost, sinó simplement reformarlo. Supri
mir l’impost deu tenir algun segon objectiu, a part d’a
quest que vostè diu. 

Jo també he dit que estem a favor que les persones pu
guin deixar en herència els patrimonis mitjans als seus 
fills. 

Llegeixi’s el Diari de Sessions. I em sap molt de greu que 
una persona del seu grup parlamentari consideri que par
lar de justícia social és una entelèquia; molt de greu. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyor Comín. Senyor Turull, trenta segons, 
també. 

El Sr. Turull i Negre 

Sí, gràcies, senyor president. Senyor Comín, veig que 
vostè també haurà de llegir la meva intervenció en el 

Diari de Sessions. Vostè ha dit literalment que «no po
dem deixar això a la sort que algú li toqui una herèn
cia»; vostè ha dit això. Vostè quan parla d’això està 
parlant que una persona té sort. Vostè considera que un 
fill no ha compartit l’esforç i el sacrifici d’un pare? 
Vostè considera això? Vostè considera que quan un pare 
deixa un pis als seus fills o fa la cessió d’un pis als seus 
fills perquè hi puguin anar a viure, vostè considera que 
això és una sort? No, això és un esforç i un sacrifici 
compartit, i vostè aquí el que ens ha defensat és la cul
tura de parar la mà, que tant és que t’esforcis com no 
t’esforcis, que et sacrifiquis com no et sacrifiquis, que 
daixò... I quan posi exemples d’altres països, miri quan
tes vegades contribueixen pel mateix esforç i pel mateix 
sacrifici. 

Moltes gràcies. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyor Turull. En nom del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya té la paraula l’il·lustre diputat 
senyor Sergi de los Ríos. 

El Sr. De los Ríos i Martínez 

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors di
putats, bé, pretenc tornar a la calma en aquest hemicicle 
i intentar fer el nostre posicionament. De fet, la propo
sició no de llei que avui ens planteja el Partit Popular, 
altera aspectes relatius a l’impost de successions i dona
cions, com bé s’ha dit, i entenem que això, en termes 
recaptadors, pràcticament significa la seva supressió, 
des del punt de vista purament recaptador. 

Des del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, no 
estem pas a favor de la supressió d’aquest impost, sí, 
però, que estem a favor de la seva reforma. De fet, qui
nes són les motivacions que ens porten a parlar d’una 
reforma de l’impost de successions i donacions? Són 
diverses. Actualment, l’impost de successions i dona
cions pateix d’una manca de neutralitat del mateix im
post –veig algunes afirmacions per part dels senyors i 
senyores diputats–; efectivament, manca de neutrali
tat de l’impost. Les decisions individuals de ciutadans 
respecte a l’estalvi poden resultar condicionades, en 
aquests moments, tant pel que fa als tipus de béns que 
s’adquireixen, com pel comportament de l’estalviador. 
Això és un fet en aquests moments. 

També –una segona motivació que ens ha de portar cap 
a aquesta reforma–, la iniquitat horitzontal, que com
porta actualment, tal com està l’impost, una qualitat exi
gible a qualsevol figura impositiva –és cert–, la càrrega 
impositiva per si mateixa. 

Un tercer punt, la no diferenciació entre cònjuges 
–abans s’ha estat comentant–, efectivament. 

Quart punt, una pressió fiscal que es considera excessi
va per a determinades bases imposables i/o adquirents, 
també. 

Una altra motivació: la complexitat normativa de l’im
post. Efectivament, estem parlant d’un impost que, en 
aquests moments, compta amb una excessiva complexi
tat. 
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I finalment –ja se n’ha parlat, de la deslocalització de 
patrimonis que suposa–, el fet que a altres comunitats 
autònomes aquest impost estigui suprimit, exercint les 
seves capacitats normatives, això provoca que alguns 
patrimonis del país s’estiguin deslocalitzant. 

Aquest és l’escenari, aquest és el quadre on hem de de
batre sobre si supressió o reforma. Nosaltres apostem 
per reforma. 

Evidentment, el Govern d’entesa té previst elaborar i 
presentar un projecte de llei de reforma de l’impost de 
successions i donacions. De fet, en aquest mateix Parla
ment –i no parlo de promeses programàtiques–, el con
seller, en la seva compareixença a la Comissió d’Eco
nomia i Finances, ho va explicitar. Per tant, ja estem 
parlant d’un compromís fet aquí, al Parlament, a través 
de la comissió. 

Però una reforma nosaltres entenem que ha d’anar en 
la línia aquesta, precisament, de presentar un projecte 
de llei específic que modifiqui l’impost de successions 
i donacions, i no pas a través d’una modificació d’una 
llei de mesures fiscals i administratives, en concret la 
Llei 21/2001, que vostès presenten. Per tant, no com
partim la manera de com enfocar aquesta reforma. Nos
altres creiem..., el diputat del Partit Popular ens estava 
parlant que passava un tren, una vegada més. I en passa
ran més, de trens; no és el darrer tren. I entenem que, 
precisament, amb una reforma de la llei, específica, és 
la manera d’encarar un debat seriós sobre la reforma de 
l’impost de successions. 

Quina és la voluntat? Quina és la voluntat del Govern 
d’entesa? Que a l’impost de successions i donacions 
sigui incrementat el seu mínim exempt per tal de dismi
nuir de forma important el nombre de persones obliga
des a declarar aquest tribut; incrementar de forma im
portant la deducció derivada de l’habitatge entre 
cònjuges, pares i fills, i especial consideració a l’activi
tat empresarial, entenent que el traspàs d’una empresa 
familiar no pot ser objecte d’un excés de càrrega fiscal. 
Aquests són els grans termes per on enfoquem una re
forma, una reforma que no vol implicar o que no impli
ca supressió. 

Des del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
també, i sense entrar en excés en el debat més ideològic 
que s’ha produït, qüestionem la supressió en el sentit 
que, atesa la funció social i les propietats redistributi
ves que té, aquest impost, perquè les té, aquestes dues 
funcions, la redistributiva i la funció social d’aquest 
impost, si el suprimim, aquestes dues funcions ja no es 
produiran. De fet, com a concepte redistributiu podríem 
parlar que qui rep alguna cosa de la societat té l’obliga
ció també de tornarn’hi una part. 

I com a aspecte social, entraríem aquí a la discussió de 
la teoria de l’esforç, que abans estàvem comentant. L’as
cens social i econòmic s’ha de relacionar amb l’esforç 
personal de cadascú i no amb l’herència. Aquest és un 
concepte ideològic, evitant que la riquesa es vagi acumu
lant permanentment en unes poques mans, és aquest el 
concepte. 

Però si em permeten, entraré en un tema més enllà de 
teoritzar, més enllà de debatre sobre la teoria de l’esforç 

o sobre els efectes redistributius que pot tenir, que té 
l’impost de successions i donacions. I parlo de les fun
cions recaptadores. Actualment, a Catalunya es recapten 
al voltant de 500 milions d’euros a través d’aquest im
post, digui’m si el fem desaparèixer, si avui aprovem 
això... Si avui aprovem això, de cop i volta del pressu
post de la Generalitat han de desaparèixer 500 milions 
d’euros. Com ho substituïm, això? –com ho substituïm, 
això? Quants són 500 milions d’euros? Una escola de 
primària de tres línies costa 2,5 milions. Facin càlculs: 
500 milions d’euros que desapareixerien automàtica
ment del pressupost... Ja podríem fer gestió fiscal, ja en 
podríem fer, però no ens ho podem permetre. I no cal 
que recordem en quina situació estan les finances o el 
sistema de finançament –el model de finançament, no 
cal que ho recordem–: tenim un marge estret de manio
bra. I, precisament, com que tenim un marge estret de 
maniobra, no ens podem permetre ara, de la nit al dia, 
perdre 500 milions d’euros de recaptació. Haurien de 
desaparèixer? Què comencem a eliminar? Que ho propo
sin, també... Què comencem a eliminar? Cinccents mi
lions d’euros, no ho arreglen tot, però sí que, per exem
ple, unes quantes escoles sí que es poden fer. 

Bé, per tota aquesta sèrie de raons, no donarem suport 
a la proposició de llei presentada pel Partit Popular, i, 
en conseqüència, votarem a favor de l’esmena a la tota
litat que hem presentat els grups que donem suport al 
Govern. 

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats, senyor presi
dent. 

El vicepresident primer 

Gràcies, senyor De los Ríos. En nom del Grup d’Iniciati
va per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, 
té la paraula l’il·lustre diputat senyor Daniel Pi Noya. 

El Sr. Pi Noya 

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats, el posicionament del Grup d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, en coinci
dència amb el que han expressat els grups que donen 
suport al Govern, serà també de rebuig a la proposició 
de llei que se’ns presenta. I, de fet, bona part dels mo
tius han estat exposats en intervencions anteriors, si bé 
m’hi vull referir. 

En un àmbit, com és l’àmbit fiscal en què és bo que hi 
hagi un cert consens de fons, se’ns fa una proposta sim
plista, fàcil: «Fem desaparèixer! Eliminem!» Són d’a
quelles coses que poden, d’entrada, sonar bé, però, és 
clar, hi han moltes coses que no estan presents. Sempre 
que toquem impostos hem de tenir present el panora
ma de tot el sistema fiscal. Hem de recordar que en el 
nostre país hi ha una diferència en pressió fiscal: estem 
per sota d’Europa, i això, per tant, té una conseqüència, 
quan parlem de despesa, que vol dir «quan parlem de 
serveis a la col·lectivitat». 

No podem oblidar tampoc que en els darrers anys la 
pressió fiscal del nostre país s’ha anat esbiaixant i s’ha 
anat esbiaixant cap als impostos indirectes, els que no 
fan soroll, els que no són visibles, els que no són criti
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cats, però també els que no són redistributius i els que 
són més injustos. 

Fa uns anys el 26 per cent dels ingressos de la Generali
tat venien dels impostos directes, això ha anat reduint i 
ara és el 24 coma una miqueta. Fa uns anys, fa els matei
xos anys, el 39 per cent eren indirectes, ara són el 44. 
Estem segurs que hem de continuar en aquesta línia? 

La seva proposta tampoc no té present –s’ha dit aquí– 
l’existència d’aquest impost a la majoria de països del 
nostre entorn –s’ha fet la llista i no seré pas jo qui la 
repeteixi–, però sí que això ens ha de fer pensar que, 
si tots aquests països mantenen aquesta figura fiscal, la 
raonabilitat, la conveniència d’algun tipus de figura d’a
quest tipus, jo crec que està fora de tot dubte. 

Quan parlem de desaparició d’impostos hem de pen
sar –i s’ha dit molt bé fa un moment– com suplirem 
aquests ingressos fiscals o què eliminarem a canvi? Jo 
vull recordar l’última desaparició d’impostos que s’ha 
fet en aquest país, la de l’IAE. A mi em va agafar de re
gidor en un ajuntament. Aquell ajuntament encara ara 
està rebent menys diners dels que recaptava per aquest 
impost. I, per tant, els ciutadans n’estan pagant també 
les conseqüències. 

La proposta que se’ns presenta tampoc no té present l’e
xistència d’arguments interessants a favor de l’impost. 
Aquí també s’ha dit, i, home, jo sóc molt poc hàbil per 
fer..., em sembla que hi han coses en les quals ens po
dem posar d’acord. Aquí ningú no posa en dubte el dret 
a l’herència, absolutament ningú. Aquí, del que estem 
parlant és que, en el moment en què es fa la transmissió, 
el que rep ha de donar alguna cosa a la societat, que en
tre altres coses ha fet possible el marc que li permet de 
rebre. També l’argument de la igualtat d’oportunitats, 
no m’agrada una societat en què, sense tenir en compte 
el patrimoni preexistent del qui rep, la molt diferent si
tuació del qui dóna i del qui rep, sense tenir en compte 
aquests factors, tracti a tothom per igual, és a dir, tracti 
a tothom per igual que ningú no pagui. Doncs, no és el 
mateix qui rep el fruit d’un esforç, d’uns estalvis, que 
quan es donen traspassos de grans patrimonis. 

No té present, tampoc, aquesta proposta, l’existència de 
col·lectius que defensen, i defensen de manera impor
tant, el manteniment d’aquest impost. Podríem parlar de 
col·lectius professionals o podríem parlar senzillament 
dels sindicats. Tampoc no té present, la seva proposta, 
una reflexió que jo considero important: l’eliminació 
d’aquest impost comportaria obrir, encara més, la bret
xa entre l’aportació fiscal que fan les rendes del treball 
–majoritàries– i l’aportació que fan la resta de rendes 
del nostre país. Estem segurs que aquest és el camí que 
volem empènyer? 

Hi han tots aquests arguments; hi han tots aquests argu
ments, que són seriosos, per tal de mantenir l’impost que 
avui estem debatent. Però, clar, queda l’argument de la 
competència fiscal. Home, a mi, d’entrada, l’argument 
de la competència fiscal em fa venir al cap una reflexió: 
la irresponsabilitat dels qui han començat una carrera 
boja cap a la supressió d’ingressos. La veritat és que em 
sembla que deixen en molt mal lloc els qui han comen
çat aquesta carrera. Però l’haurem de tenir en compte, 
aquest serà un element que l’haurem de tenir en comp

te; l’haurem de tenir en compte pels efectes reals que es 
produeixin, per l’erosió que pugui arribar a produir, que 
ara per ara la tenim quantificada. S’haurà de tenir en 
compte; només això: s’haurà de tenir en compte. 

Tot això a mi em porta a dir que no hi han motius per a 
la supressió. Però alerta: que no hi hagin motius per a la 
supressió no vol dir instal·larse en l’immobilisme. I aquí 
hi ha un compromís que s’ha explicitat, un compromís 
que es va fer en el moment de la compareixença del con
seller, un compromís que està en el document de l’acord 
pel govern d’entesa, que s’analitzaran quins són els as
pectes d’aquest impost que convé reformar i s’actuarà 
en conseqüència. I aquest compromís hi és, i vostès el 
tenen. I el dia en què es faci aquesta proposta podrem 
fer aquí un debat serè, seriós, ponderat, acurat. 

La proposta que avui ens porten no contribueix a aquest 
debat. Jo voldria dir que és una proposta maniquea. És 
una proposta de blancs i negres, és una proposta de todo 
o nada, i jo penso que aquest no és el debat que ens 
convé, en general sobre cap impost, però molt concreta
ment, de manera molt segura, sobre aquest impost. 

Per tant, la posició del nostre grup, com no podria ser 
d’altra manera, serà de donar recolzament a l’esmena a 
la totalitat a la proposta de llei que ens han presentat. 

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors di
putats. 

El president 

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor José 
Domingo. 

El Sr. Domingo Domingo 

Muchas gracias, señor presidente. Honorable conseller, 
ilustres diputados y diputadas, estamos asistiendo esta 
tarde a un verdadero debate ideológico, pero yo creo 
que es un debate ideológico tramposo, en la medida en 
que se está planteando aquí que si liberales, marxistas 
o democratacristianos. Yo creo que en los tiempos que 
corren el debate es mucho más sencillo: es interés so
cial combinado con redistribución y con finalidad recau
datoria. En definitiva, eso es lo que nos tiene que mover 
ahora mismo, en estos momentos, a la hora de plantear 
la reducción o supresión del impuesto sobre sucesiones 
y donaciones. 

La propuesta que trae hoy aquí el Partido Popular, real
mente, es interesante; es interesante y merece, desde 
luego, un análisis positivo. Si leemos su exposición de 
motivos llegamos a una conclusión, a que se pueden va
lorar sus argumentos de una manera positiva. Lo que 
graba el impuesto ya ha sido grabado por otros tributos 
antes: renta, patrimonio, IBI... Las reducciones que exis
ten para ciertos tipos de activos –viviendas, seguros y 
empresas familiares– introducen distorsiones y hacen 
que solo lo paguen los contribuyentes que no pueden 
encontrar la forma de escaparse. Eso, evidentemente, no 
es equitativo.Y el impuesto ha sido transferido a las co
munidades autónomas, y algunas de ellas, en especial 
las forales, lo han suprimido casi totalmente en la prácti
ca. Eso, para nosotros, tampoco es equitativo. 
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No vamos a apoyar la admisión a trámite de la proposi
ción de ley, y no vamos a apoyar la admisión a trámite 
de la proposición de ley porque, desde un punto de vis
ta conceptual, nos parece un grave error. Porque noso
tros –y creo que ya hemos dados buena muestra de ello 
en esta cámara– no somos partidarios de fraccionar el 
impuesto de manera autonómica y entrar en una carre
ra a la baja del impuesto sobre sucesiones. En esta línea, 
somos más partidarios de regular de una manera global 
y fijar unos tipos, a nivel del Estado, del impuesto sobre 
sucesiones. En la línea que apuntaba en su momento el 
honorable conseller Castells en algunas declaraciones 
públicas que hizo, creemos que esta es una solución 
mucho más útil y más equitativa, en cuanto que entende
mos que debe ser un criterio armónico, el de la reduc
ción de tipos a nivel de todo el Estado, el que fije de 
manera clara y uniforme el impuesto sobre sucesio
nes. 

Esta carrera alocada que establece competencias entre 
las distintas comunidades a la hora de fijar el impuesto o 
hacerlo desparecer, no nos parece una carrera oportuna. 
Y de ahí que apelemos al Partido Popular para que actúe 
con una óptica nacional en este caso, y no debería tener 
ningún problema para hacerlo así, y que no se meta en 
una carrera absurda, en este caso también por eliminar 
el impuesto. 

Y aquí ya nos pronunciamos también en cuanto al con
tenido ideológico: no somos partidarios de la supresión 
del impuesto sobre sucesiones y donaciones; somos par
tidarios de una reducción significativa. Entendemos que 
el impuesto de sucesiones, a diferencia del impuesto 
sobre patrimonio, es un tributo que tiene una cierta lógi
ca y que convendría preservar, aunque, desde luego, 
hay que rebajarlo y, ciertamente, modificarlo de una 
manera clara. En particular, no parece mala idea gra
bar la transmisión de riqueza entre generaciones, de 
forma que se mitigue en alguna medida la desigualdad 
heredada. Por decirlo de alguna manera, aquí se han 
traído a colación algunos ejemplos de multimillonarios 
norteamericanos que en su momento hicieron una decla
ración en favor del mantenimiento de este tipo de im
puestos en una carta abierta a la prensa; consideramos 
que esa es la vía. 

Otra cosa es que nos guste la respuesta que ha efectua
do el Gobierno de la Entesa, puesto que se ha planteado 
aquí un aletargamiento del proyecto. Quizá no es el 
momento de aletargar la modificación del proyecto, 
sino de proceder a su modificación, e impulsar desde 
el Gobierno de la Generalitat..., para que el Gobierno 
del Estado proceda a una modificación sustancial de la 
reducción de los tipos. 

En cuanto a los planteamientos que para nosotros debe 
tener el impuesto, planteamos clarísimamente que debe 
procederse a una reducción de la base imponible, y en 
este sentido, cuando haya ocasión, propondremos una 
elevación de los mínimos exentos hasta los 200.000 eu
ros. Nos parece poco limitada..., muy limitada la canti
dad de 50.000 euros que se establece en la propuesta del 
Grupo Popular. 

Igualmente, entendemos que procede también elevar al 
alza el tope de contratos de seguro de vida. Sin embargo, 

también –y esto habrá que matizarlo cuando se proceda 
al estudio detenido del proyecto–, lo de establecer re
ducciones para ciertos activos pero no para otros nos 
parece distorsionante, porque distorsiona las decisio
nes de inversión de las personas que escogen ciertos 
activos en parte por sus ventajas fiscales, en vez de por 
sus rendimientos, y hace que personas en situaciones 
equivalentes terminen pagando cantidades diferentes, 
lo que ciertamente no nos parece equitativo. Pero, en 
todo caso, sí que somos partidarios de la exención total 
de la vivienda habitual para descendientes, ascendientes 
y cónyuges, e igualmente introducimos también la ne
cesidad de proceder a eximir de las donaciones a los des
cendientes para la adquisición de la primera vivienda, 
o bien para la primera actividad económica. Y también 
seríamos partidarios de las exenciones para las canti
dades donadas a los hijos víctimas de maltrato familiar 
por el cónyuge, para rehacer la vida, con un determinado 
tope. No estamos, igualmente, a favor de la reducción 
del coeficiente multiplicador. 

En definitiva, no abogamos por la desaparición, pero sí 
por una sustancial reforma del impuesto. Y permítase
nos una solución salomónica, puesto que, evidentemen
te, por la armonía a nivel de toda España del impuesto, 
no podemos estar por la propuesta que ha efectuado 
aquí el Partido Popular, pero tampoco entendemos que 
se aletargue, no se fije plazo y no se establezca ningún 
compromiso para fijar la reducción sustancial del im
puesto.Y por ello en esta votación procederemos a abs
tenernos. 

El president 

Cridem, doncs, a votació. 

(Pausa llarga.) 

Acabat, doncs, el debat, començarem la votació i posa
rem a votació l’esmena a la totalitat que han presentat 
els grups parlamentaris Socialistes  Ciutadans pel Can
vi, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per 
Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa. 

Comença la votació. 

El resultat ha estat: 69 vots a favor, 57 vots en contra i 
2 abstencions. 

Atès que l’esmena a la totalitat de devolució de la propo
sició de llei ha estat aprovada, la iniciativa legislativa 
resta rebutjada. 

Interpel·lació al Govern sobre el model 
de gestió de l’aeroport de Barcelona 
(tram. 300-00020/08) 

El setè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al Go
vern sobre el model de gestió de l’aeroport de Barcelo
na. Presentada pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, té la paraula, per a la seva exposició, l’il·lustre 
senyor Josep Rull. 

(Pausa i remor de veus.) 

Senyor diputat, pot començar. 
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El Sr. Rull i Andreu 

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats, amb la substanciació d’aquesta interpel·lació, 
honorable conseller, aprofundim en relació amb el de
bat que ja s’ha encetat a la sessió de control i que ha 
tingut una resolució absolutament decebedora, des de 
la nostra perspectiva, previsiblement decebedora. Da
vant de parlar d’idees, de propostes concretes, de capa
citat de plantejar una aposta potent de país, el que hem 
vist és retrets, el que hem vist és una visió sectària i 
una visió curta de mires. 

Ens agradaria que en la substanciació d’aquesta in
terpel·lació, senyor conseller, poguéssim recuperar el 
to, com a mínim el to del Govern, i vostè fos capaç 
de parlar de continguts, cosa de la qual ha estat inca
paç el president de la Generalitat, i no en un moment 
intranscendent sinó la vigília d’una reunió que vostès 
li donen una certa transcendència. La pot tenir, però, 
escolti, si la vigília d’aquesta reunió a l’aeroport del 
Prat el president de la Generalitat no sap exactament 
quin és el model de gestió del Govern de la Generali
tat amb relació als aeroports de Catalunya, anem molt 
malament. 

Per tant, ens agradaria que en la substanciació d’aquesta 
interpel·lació poguéssim posar elements sobre la taula i, 
sobretot, poder dilucidar elements de consens de cara al 
futur, que és el que el país, senyor conseller, senyores i 
senyors diputats, ens exigeix en aquests moments. 

El debat sobre la importància estratègica dels aeroports 
s’ha intensificat en els darrers mesos, bàsicament, per 
un element que s’ha posat sobre la taula, que és l’adju
dicació de la nova terminal, de la terminal Sud de l’aero
port de Barcelona. 

Aquesta és una decisió que, malauradament, té previst 
de prendrela AENA. De nosaltres depèn que això pu
gui canviar fins a la presa de decisió. O dit d’una al
tra manera, Catalunya necessita prendre ella mateixa, 
nosaltres mateixos, aquesta decisió, que serà la decisió 
estratègicament més rellevant que afectarà, no només 
l’aeroport de Barcelona, sinó el conjunt de l’activitat 
econòmica del nostre país. No cal que posi elements 
de reflexió que han abocat diversos estudis, diverses 
aportacions doctrinals. 

Permetinme, tanmateix, que citi una aportació de Ger
mà Bel i Xavier Fageda, que vostè els coneix perfecta
ment, amb relació a la importància, a la transcendència 
que té per a un país, per a un aeroport, la possibilitat de 
ser un hub, de ser un gran distribuïdor intercontinental. 
Diu: «La dotació dels vols intercontinentals directes es 
converteix en un factor fonamental en les decisions de 
localització de noves empreses multinacionals, especial
ment aquelles especialitzades en sectors de coneixement 
intensiu.» I van més enllà, i apunten que la quantitat de 
l’oferta de serveis aeris que ofereix un aeroport és deter
minada, no només pel volum de tràfics, sinó per les seves 
instal·lacions i per l’abast geogràfic dels vols. Per tant, 
la qualitat està relacionada amb la disponibilitat de vols 
intercontinentals, tant pel seu nombre com per les seves 
destinacions. Tenim la idea clara. 

Però aquest debat sobre la terminal Sud posa de mani
fest un model estridentment pervers, el model d’AENA. 
El senyor Montilla durant la seva intervenció a principis 
d’aquesta tarda ha ignorat un element que és rellevant, 
senyor conseller. AENA és un producte, un fill del 
PSOE; AENA és un producte del senyor Borrell; AENA 
és un producte pervers que impossibilita que hi hagi una 
gestió descentralitzada i molt més competitiva dels aero
ports. I aquest privilegi d’AENA no ha estat neutral ni 
innocu sinó que ha estat aprofitat a fons per l’actual Go
vern de l’Estat. Ha estat aprofitat a fons amb la gestió i 
l’adjudicació de la T4 de Madrid, que condiciona el 
conjunt del model aeroportuari català. 

Per tant, escolti’m, AENA és una idea, és un planteja
ment creat des del PSOE, però l’actual PSOE, no el 
PSOE de deu anys endarrere, de quinze anys endarrere, 
l’actual PSOE s’ha aprofitat d’aquest model per tal de 
fer una opció estratègica que beneficia específicament 
una companyia, que és Iberia. I aquesta opció que fa 
AENA, que fa Iberia, legítimament, contravé, contradiu 
els interessos de Catalunya, i concretament les possibi
litats de desplegament de l’aeroport de Barcelona. 
I aquest és l’element que nosaltres hauríem de ser ca
paços de canviar. 

S’ha plantejat en el últims dies que aquesta decisió serà 
ajornada. Nosaltres ja vam advertir que aquest anunci 
d’ajornament és inquietant, que aquest anunci d’ajor
nament de l’adjudicació de la terminal Sud pot voler 
dir que AENA ja té decidit de prendre una decisió que 
hipotequi el futur de l’aeroport de Barcelona. 

El que els plantejàvem és: tenim la possibilitat, en la 
línia que deia el president del nostre grup parlamentari, 
el senyor Artur Mas, de parlar de models, de parlar de 
models de gestió. I aquest podria ser el primer element 
d’un punt d’acord. Abans de prendre la decisió cal que 
Catalunya tingui clar quin és el model de gestió que vo
lem posar sobre la taula. I l’element de consens que els 
volem plantejar, que volem plantejar al tripartit, és que 
ho definim plegats, que ho defineixi aquest Parlament, 
que ho defineixi la societat civil, que siguem capaços 
de plantejar abans que es prengui aquesta decisió de la 
terminal Sud quin és el model que volem assumir per 
a Catalunya. 

I els termes de la moció subsegüent que plantejarem en 
aquesta interpel·lació, ja els hi avanço, senyor conseller, 
i ens agradaria una presa de posició ferma i formal del 
Govern que avui vostè representa. 

Els plantegem de crear una comissió d’estudi que evacuï 
el seu informe en el termini de dos mesos. Aquesta co
missió d’estudi hauria de permetre la participació de 
la societat civil, aquesta societat civil que ha liderat, 
davant de la passivitat a vegades inquietant del mateix 
Govern; incorporació de la societat civil. I que les con
clusions d’aquest estudi es puguin transformar en rea
litat legislativa en una proposta, en una proposició de 
llei per ser substanciada en el Congrés dels Diputats, 
per demanar el traspàs, però també per definir un model 
clar de gestió. Amb una condició, conseller, que és que 
allò que acordem a Catalunya..., que totes les forces po
lítiques d’aquest Parlament que hi donin suport puguem 
mantenir la coherència a Madrid. 
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Aquest és el plantejament. I aquesta és la força, justa
ment, que té aquesta proposta. Perquè, permetinme, 
vostès durant tot aquest procés han citat constantment 
el Partit Popular. Fa deu anys Convergència i Unió, en 
contra el Partit Popular, si volen, va aconseguir el tras
pàs dels ports o d’una part molt important de la gestió 
dels ports a Catalunya. I això ha permès que el port de 
Barcelona i el port de Tarragona hagin tingut el desplega
ment que han tingut durant tot aquest període. 

Vostès, en aquests moments, tenen un govern pretesa
ment amic a Madrid. I aquesta és la base de la conversa 
que el senyor Zapatero i el senyor Montilla han de tenir 
demà. No estem parlant de vetos, no estem parlant que la 
Generalitat pugui condicionar només, no estem parlant 
de generositat, estem parlant de la possibilitat de fixar 
unes bases sòlides perquè Catalunya pugui decidir, des 
de Catalunya mateix, el futur que volem per al sistema 
aeroportuari català. 

Aquest és el plantejament que nosaltres posem sobre la 
taula. Aquest és el plantejament que volem que es des
plegui amb el màxim de rapidesa i amb el màxim d’in
tensitat possible. No parlem només de la TSud; aquest 
és un element transcendent, però simplement és la conse
qüència d’un model pervers. Canviem aquest model, 
allunyinse del sectarisme, del retrovisor, de mirar enre
re sense fonaments i mirem amb força el futur. Aques
ta és la decisió. 

Vostès han de determinar si demà gesticulen estricta
ment o prenen decisions amb capacitat per poder can
viar les coses, amb capacitat per poder donar el màxim 
de potencial possible al sistema aeroportuari català. 
Aquests són els elements de consens que nosaltres els 
volem plantejar. 

Abans el senyor Montilla ha dit que no tenien model; 
ens agradaria que la seva intervenció avui i aquí servís 
com a mínim de punt de partida per establir aquest mo
del compartit. 

En aquests moments la societat, el país, no ens demana 
retrets, no ens demana baralles, ens demana capacitat 
d’entendre’ns per poder canviar les coses, capacitat de 
força per poder aconseguir allò que és lògic, que Cata
lunya en aquest tema tan vital decideixi també el seu 
futur. 

Gràcies, senyor conseller, senyores i senyors diputats. 

El president 

Té la paraula l’honorable senyor Joaquim Nadal, conse
ller de Política Territorial i Obres Públiques. 

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Moltes gràcies, senyor president. Senyores diputades i 
senyors diputats, el llop, encara que es vesteixi amb pell 
de xai, és llop igual i té les dents molt afilades. I, per 
tant, quedi clar que tot aquest aire benèvol, d’esperit de 
consens, de beatitud del senyor Rull compareixent aquí 
a l’hemicicle dientnos a tots: «No, ara el poble de Ca
talunya el que vol és que siguem tots bons nens i que 
ens entenguem i que prevalgui el superior interès de 
Catalunya...», és una farsa (remor de veus), és una autèn
tica farsa. 

Vostès..., vostès, senyor Rull –i hi dedicaré dos minuts 
i anirem després al model i a altres coses–, vostès no 
estan en condicions de donar lliçons a ningú. Vostès 
no estan en condicions de convertir el torn de control 
al president en un judici d’intencions al president d’un 
suposat sectarisme que el president anterior al president 
Maragall va practicar fins a l’extrem (veus de fons), i en 
tinc casos en els quals jo vaig ser víctima directa. 

I, per tant, senyor Rull, mostres de sectarisme, d’ignoràn
cia, de menysteniment, de passar pàgina d’una forma 
radical, aquí n’hem viscut i mai no n’hi hem fet retret. 
Ara sí, perquè si del que es tracta és d’emetre un judici 
d’intencions sobre el torn de control al president de la 
Generalitat de Catalunya, el respecte reverencial que, a 
la presidència i al president de la Generalitat de Catalu
nya, el grup parlamentari socialista ha dedicat al presi
dent Pujol seria com a mínim exigible que el mantingues
sin i amb el mateix to (veus de fons) al president Montilla 
en aquests moments. (El Sr. Pujol i Ferrusola diu: «Qui
na barra que té!») Amb el mateix sentit... 

El president 

Senyor diputat..., senyor diputat! Senyor conseller... 

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

...perquè les coses que aquí... 

El president 

Senyor conseller, si us plau! (Veus de fons.) Intentem 
restablir l’ordre. (Pausa.) Endavant! 

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

...les coses que aquí hem hagut de sentirnos dir el Partit 
dels Socialistes de Catalunya en aquests termes no per
meten que moralment el senyor Rull, i tampoc el senyor 
Mas, plantegi una qüestió de sectarisme amb relació a la 
resposta que avui ha donat el president de la Generalitat 
de Catalunya a aquesta qüestió. 

Perquè, per altra banda, passem full. Fixinse bé, vos
tès..., vostès no tenen model, no n’han tingut mai, apro
fiten una determinada circumstància i han decidit que 
volen agafar el rave per les fulles. I allò que importa no 
són les fulles, és el rave. I, per tant, efectivament (veus 
de fons), efectivament, la decisió sobre la terminal Sud 
serà molt rellevant, però allò que és transcendent, allò 
que és fonamental, allò que és molt important és canviar 
el model de gestió del sistema aeroportuari espanyol i, 
en conseqüència, definir un model de gestió d’un siste
ma aeroportuari català que tingui autonomia suficient 
per prendre les decisions des d’aquí. 

I això, senyor Rull, s’aconsegueix plantejant un sistema 
en què, amb un ens de gestió d’aeroports del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, els aeroports d’Òdena, de 
Puigcerdà, de la Seu d’Urgell, d’Alguaire, de Reus, 
de Girona i de Sabadell siguin directament gestionats 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya, i l’aeroport 
del Prat sigui gestionat per un consorci en què participin 
les diferents administracions, i també el sector privat. 
Aquest és el model, i aquest és el model que defensa el 
Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qüestió 
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de fons que és com es gestiona el sistema aeroportuari 
que té avui Catalunya en procés de definició i amb quins 
criteris i en quins termes es produeix aquesta gestió d’a
quest sistema aeroportuari. 

I, naturalment, tot això passa perquè els tres aeroports 
–Girona, Reus i Sabadell– siguin desclassificats com 
a aeroports d’interès general, i, un cop desclassificats 
com a aeroports d’interès general, es pugui negociar la 
transferència de les competències d’aquests aeroports 
al Govern de la Generalitat de Catalunya. I, pel que fa 
específicament a l’aeroport de Barcelona, ha de quedar 
clar que el procés passa per desmuntar el monopoli que 
representa avui AENA en un sistema de compensació 
interterritorial que fa que tot el sistema aeroportuari es
panyol compensi els aeroports que guanyen diners amb 
els aeroports que perden diners. I l’aeroport del Prat pot 
guanyar competitivitat, i en pot guanyar molta, si efecti
vament, aprofitant les inversions que ara s’hi estan fent, 
amb una gestió autònoma que, com a mínim, s’assimili 
a la que ja ara tenen els ports a Catalunya –Tarragona i 
Barcelona, com a mínim–, però evidentment anant molt 
més enllà a l’hora de definir i concretar quin és el grau 
d’autonomia per a la gestió de l’aeroport de Barcelona, 
amb participació en un consorci amb un paper rellevant 
del Govern de la Generalitat..., i a partir d’aquí assegurar 
que, abans que es produeixi un procés pur i dur de priva
tització d’AENA com a empresa que gestiona i controla 
els aeroports d’Espanya, es produeixi l’adequada descen
tralització per assegurar d’aquesta manera que, si de cas, 
AENA, que ha decidit fer el salt passant per damunt 
d’Espanya al món internacional en la gestió d’aeroports 
fora d’Espanya en règim privat, ho faci també aquí en el 
paper d’empresa privatitzada en el moment en què s’ha
gi produït prèviament la descentralització. 

Crec que aquest és el camí i que aquest és un camí que 
està força definit i orientat. I una darrera qüestió en el 
context de l’adjudicació de la TSud. Jo estic convençut 
que per al moment de l’adjudicació de la TSud, que no 
té calendari però que no té cap condicionant en el ca
lendari, i menys de caràcter electoral –cap ni un–, per 
al moment de l’adjudicació de la TSud es complirà el 
compromís del president del Govern –que pot, crec, 
formular demà– en el sentit que, com ha expressat el 
president de la Generalitat de Catalunya, la decisió so
bre l’adjudicació dels taulells per a companyies o alian
ces a la TSud a l’aeroport del Prat sigui acordada i amb 
conformitat dels dos governs. Estic convençut que això 
serà així. Passarà que l’empresa o empreses i l’aliança o 
aliances –sense ara prendre partit per cap– que s’hagin 
de fer càrrec de la gestió de la TSud..., serà una deci
sió consensuada i acordada, naturalment, començant 
a anticipar aquesta qüestió més de fons que és com 
avancem cap a una gestió autònoma de l’aeroport de 
Barcelona en què el Govern de la Generalitat de Cata
lunya tingui un paper rellevant. 

I, en aquesta qüestió que s’està plantejant aquests dies, 
a dia d’avui és molt difícil de prendre partit per cap 
de les aliances o per cap de les companyies, tot i que 
és evident que n’hi ha una que ha pres partit per un 
altre aeroport en l’àmbit mateix de l’Estat espanyol i 
que concentrarà allà la pràctica totalitat dels seus vols 
transoceànics. Així i tot, aquesta aliança és la que avui 

té més del 35 per cent dels moviments de l’aeroport 
del Prat, aquí a Catalunya. De totes maneres, l’altra 
aliança, que té un 19 per cent, està creixent i pot acabar 
tenint un paper rellevant i segurament més competitiu. 
Aquests són els elements de comparació, si bé l’altra 
aliança podria induir també a algun equívoc a l’hora 
d’assenyalar no pas Barcelona com un autèntic hub, si
nó com un camí intermedi en la direcció de Frankfurt, 
com a autèntic aeroport de transferència per als vols 
transoceànics. 

La qüestió no és, doncs, Madrid o Frankfurt en el camí 
cap als vols de llarga distància, sinó quin paper li corres
pon a l’aeroport de Barcelona i com és l’aeroport de 
Barcelona el qui té... 

El president 

Honorable conseller... 

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

...autonomia... –acabo–, autonomia suficient per gestio
nar els seus propis vols transoceànics i es converteix, 
com ha dit el president de la Generalitat de Catalunya 
en resposta a una de les preguntes que se li han formulat 
avui, en un autèntic hub europeu per a vols transoceà
nics. Però aquesta és la culminació d’un procés... 

El president 

Honorable conseller, hi haurà temps en la... 

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Gràcies, senyor president. En la rèplica continuarem. 

El president 

Senyor Rull, té la paraula. 

El Sr. Rull i Andreu 

Sí, gràcies, senyor president. Senyores i senyors dipu
tats... Senyor conseller, amb tota la cordialitat, tenim la 
percepció que, a mesura que passen els mesos, vostè ar
gumenta menys i desqualifica més. I, per tant, en aquest 
camí serà difícil de buscar, de bastir aquests elements 
de consens a que fèiem referència. 

Permeti’m que comenci pel final de la seva intervenció, 
de dir: «Escolti, Iberia és la companyia o l’aliança més 
potent a l’aeroport del Prat. Les alternatives..., escolti, 
veiem que o Madrid o Alemanya. O Madrid o Frankfurt, 
Munic, Zuric.» Escolti, no és aquest, eh?, el dilema –no 
és aquest. El que tenim clar és que hi ha una aliança 
Oneworld  Iberia que ens ha deixat clar que ells juguen 
fort per la T4, i que només plantegen l’aeroport del Prat 
com un element subsidiari que els permeti emplenar 
els vols que surten del hub de Madrid; això és el que 
ens diuen. I ens aboquen aquí una línia de baix cost en 
què la tendència és justament a condicionar que d’al
tres companyies puguin incorporar nous viatgers en els 
vols amb plantejament de hub intercontinental. Aquest 
és el panorama. 

Nosaltres el que diem és: no hipotequem el futur. Sabem 
què no volem; tinguemho clar. Després de la seva inter
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venció, ens fa l’efecte que no ho té clar, vostè. Quina 
és la base, la potencialitat que tenen d’altres aliances?, 
i que no només és Lufthansa, sinó d’altres companyies 
que tenen la capacitat de poder jugar fort per Barcelona 
i desplegar de cara al futur. Escolti, una bona oferta 
genera demanda. Si no tenim la capacitat de plantejar 
aquesta oferta potent, no vindrà mai la demanda. Aquest 
és bàsicament el dilema. Per tant, tinguem clar això, 
senyor conseller. 

Segona qüestió que voldríem plantejar..., que és una mi
ca de cronologia, perquè aquí fa la sensació, escolti, que 
del passat només interessen determinats elements. Fins 
al 96 vostès ho bloquejaven absolutament tot. Ja ho he 
dit: vostès creen AENA. Del 96 al 2000 s’aconsegueix 
la transferència de ports. Ara que hi ha un govern amb 
minoria a Madrid que és dels seus, vostès podrien haver 
aconseguit els aeroports, i han perdut els aeroports, i 
han perdut tres anys. Aquesta és la cronologia bàsica. 

Aprofitinho. Avui, en aquesta intervenció, ara vostè de 
manera més explícita, de manera genèrica el president 
de la Generalitat, ha fet una declaració de bones in
tencions, simplement de bones intencions. Què els diem 
nosaltres? Traslladem, transformem les bones intencions 
en documents formals, en iniciativa legislativa, en ele
ments que es puguin votar, que es puguin acreditar a 
Madrid. No només bona voluntat, no només bona pre
disposició: fem operativa aquesta bona voluntat que vos
tè planteja. El suport de la majoria de grups parlamenta
ris d’aquest Parlament, el té; el suport de la societat civil, 
el té. Facinho operatiu. Aquesta és la transcendència de 
la decisió que poden prendre o no poden prendre. 

Però, lluny d’això, aquesta tirallonga de declaracions 
de bona voluntat la sotmeten a l’enèsima bona voluntat 
del president Zapatero, de dir: «Escolti, hi ha un com
promís del president del Govern espanyol.» És que no 
els creiem, els compromisos del president del Govern 
espanyol. És que els compromisos del president del Go
vern espanyol han estat sistemàticament paper mullat; 
no només en el tema de l’Estatut: en el tema dels aero
ports, en el tema de Renfe. I que ha de venir aquí a de
manar perdó una altra vegada? No, no, ja no és hora de 
demanar perdons. Ara el que toca és prendre decisions 
clares i precises, i aquesta és la diferència bàsica que 
els plantegem. 

Torno a repetir l’oferta que li fem, senyor conseller: que 
surti d’aquest Parlament, a través d’aquesta comissió 
d’estudi concret, un dictamen, una proposició de llei a 
Madrid, amb un model clar, català, de gestió aeroportuà
ria, amb possibilitat de ser votat i, sobretot, amb capaci
tat de permetre que qui prengui la decisió sobre la nova 
terminal sigui Catalunya. Els processos no han d’anar 
en paral·lel, senyor conseller. El que li plantegem és: 
primer, tinguem la capacitat de decidir, i aleshores deci
dim. I aquesta em fa l’efecte que és la diferència més 
bàsica entre allò que nosaltres li hem ofert i, diguemne, 
la resposta que a nosaltres ens ha ofert. 

Escolti, vostè ho refia tot a la bona voluntat; nosaltres 
ho refiem a la força que pugui tenir Catalunya. Aquesta 
és la diferència bàsica. 

Gràcies. 

El president 

El conseller té la paraula. 

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors di
putats, fixins’hi bé: si s’endarrereix la decisió, és que 
això olora sospita; però, si s’endarrereix la decisió des
prés d’haver pactat no sé què, ja ho tenim tot lligat. No 
és aquesta, la qüestió. 

Miri, senyor Rull, vostè ha decidit que els partits pre
sos, els prejudicis, són els seus arguments. Vostè ja té 
el guió de la pel·lícula i ja ha posat la fi, ja ha prejutjat 
com han d’anar les coses. I el Govern de la Generali
tat de Catalunya, que no ha prejutjat res..., i només ha 
prejutjat una cosa, que és que és en el superior interès 
de l’aeroport del Prat, de Barcelona i de Catalunya que 
s’ha de produir la decisió final sobre com es distribueix 
la terminal i finalment, també, com es gestiona l’aero
port del Prat. Aquesta és la qüestió. 

I per resoldre i dilucidar aquesta qüestió el Govern de 
la Generalitat de Catalunya entén que cal, com a mí
nim, conèixer, i conèixer a fons –punt número 1– quins 
compromisos de futur plantegen les diferents aliances 
–en sabem algun, no els sabem tots–; segon, quina 
aposta fan pels vols de connexió, els intercontinentals 
i les freqüències i els horaris, des de Barcelona direc
tament; tercer, com s’alineen aquestes aliances o aques
tes companyies amb les àrees estratègiques d’Àsia i 
l’euromediterrani; quart, com es comprometen a enfor
tir Barcelona com a centre d’operacions amb més avi
ons amb base a Barcelona i com comprometen la pre
sència de treballadors directes d’aquestes aliances a 
l’aeroport del Prat; quin és el volum d’oferta de vols i 
de la relació vols i passatgers de cadascuna d’aquestes 
companyies i aliances; quina és la proposta de desen
volupament d’activitats de manteniment, industrials i 
de serveis associades a la proposta que plantegen per a 
la gestió de la nova terminal; com pensen contribuir al 
desenvolupament de la càrrega aèria des de l’aeroport 
del Prat; quina és la qualitat de l’oferta que formulen 
als passatgers; quina proposta annexa de promoció in
ternacional de Barcelona i de Catalunya representen 
cadascuna de les aliances que suposadament competei
xen per aquesta terminal; quin és l’equilibri en la pro
posta de nombre de passatgers i de viatges entre viatges 
de negoci i viatges de turisme, i quin és el grau d’ac
ceptació de les diferents aliances d’una condició indis
pensable, que és que en cas d’incompliment de totes 
aquestes propostes, naturalment, les administracions 
tindran la facultat de reconsiderar i de distribuir d’una 
forma diferent els espais resultants fruit de la primera 
adjudicació. 

Sobre aquesta base, i amb el coneixement de totes 
aquestes dades, es podrà prendre la decisió estratègica 
més adequada per a la gestió d’aquesta terminal. Termi
nal que és una part d’un projecte global, en la qual ju
guen: la terminal actual, la terminal Sud i la terminal 
satèl·lit que s’ha de construir. I juntes permeten fer el salt 
dels 30 milions de passatgers d’ara als 50, amb la TSud; 
als 70, amb la terminal satèl·lit, que naturalment només 
es justifiquen si sobretot esdevé, de veritat, l’aeroport 
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del Prat, un hub transoceànic, és a dir, un punt d’en
llaç directe entre vols de curt recorregut o de caràcter 
regional amb vols de llarga distància, o a Amèrica o a 
l’Extrem Orient. 

I aquesta és la qüestió que està en joc, ara, amb caràc
ter conjuntural i que ha aparegut en el primer pla de 
l’actualitat, però que té un rerefons, i és efectivament 
el del model de gestió del sistema aeroportuari cata
là; model que passa necessàriament pel trencament del 
model monopolístic d’AENA i per la constitució d’un 

ens gestor d’aeroports a Catalunya i d’un consorci per 
a la gestió de l’aeroport del Prat. 

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 

El president 

Suspenem la sessió, que reprendrem demà a les deu 
del matí. 

la sessió se suspèn a les vuit del vespre i set minuts. 
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