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TRAMITACIONS CLOSES AMB
TEXT APROVAT O CLOSES EN LA
FORMULACIÓ
Resolucions

Resolució 305/V del Parlament de
Catalunya, sobre el manteniment dels edificis en
òptimes condicions de seguretat (Tram. 250-00567/
13465
05). Adopció en comissió.
Resolució 307/V del Parlament de Catalunya, sobre el tractament psicosocial dels condemnats per agressions sexuals (Tram. 250-00747/
13465
05). Adopció en comissió.
Resolució 308/V del Parlament de Catalunya, sobre les conclusions de la comissió
d’estudi sobre el moviment «okupa», de la Secretaria General de Joventut (Tram. 250-00750/05).
13465
Adopció en comissió.

2.
2.10.
2.10.25.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT
Procediments que es clouen amb
l’adopció de resolucions
Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre el conveni
que ha de regular l’ESO a la Pobla de Segur (Pallars
13466
Jussà) (Tram. 250-00585/05). Rebuig.
Proposició no de llei sobre les obres de
reparació, ampliació i millora pendents d’executar a
l’IES Ventura Gassol, de Badalona (Barcelonès)
13466
(Tram. 250-00587/05). Rebuig.
Proposició no de llei sobre la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat (Baix Llobregat) per a la construcció del
13466
CEIP Falguera (Tram. 250-00610/05). Retirada.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un projecte de llei electoral pròpia (Tram. 25013466
00611/05). Retirada.
Proposició no de llei sobre la planificació i la concreció de l’oferta dels mòduls de garan13466
tia social (Tram. 250-00630/05). Retirada.
Proposició no de llei sobre la realització de les obres d’ampliació i millora de les instal·lacions de l’institut d’estudis secundaris de Sant
Just Desvern (Baix Llobregat) (Tram. 250-00638/
13466
05). Rebuig.
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Proposició no de llei sobre el Pla de
construccions escolars de prioritat 1 (Tram. 25013466
00650/05). Rebuig.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una auditoria tècnica per una empresa independent, que permeti programar les actuacions necessàries per a assegurar el subministrament elèctric a
13467
la Cerdanya (Tram. 250-00666/05). Rebuig.
Proposició no de llei sobre el compliment del Pla de construccions escolars de prioritat
1 per a l’any 1997, a les comarques tarragonines
13467
(Tram. 250-00672/05). Retirada.
Proposició no de llei sobre el compliment del Pla de construccions escolars de prioritat
1 per a l’any 1997, al Vallès Occidental (Tram. 25013467
00673/05). Retirada.
Proposició no de llei sobre el compliment del Pla de construccions escolars de prioritat
1 per a l’any 1997, a les comarques de Lleida (Tram.
13467
250-00674/05). Retirada.
Proposició no de llei sobre la incorporació d’una estació de regulació i mesura que permeti el subministrament de gas per a ús domèstic,
comercial i industrial al municipi de Tagamanent
13467
(Vallès Oriental) (Tram. 250-00683/05). Rebuig.
Proposició no de llei sobre la recerca
d’energies alternatives (Tram. 250-00688/05). Retirada. 13467
Proposició no de llei sobre la definició
i el desplegament definitius del mapa dels cicles
formatius de Formació Professional i dels mòduls de
13468
garantia social (Tram. 250-00693/05). Retirada.
Proposició no de llei sobre l’extensió
de la xarxa de gas natural fins a Sentmenat (Vallès
13468
Occidental) (Tram. 250-00703/05). Rebuig.
Proposició no de llei sobre els requisits
bàsics exigibles a les empreses que optin a l’adjudicació de doblatges per a evitar situacions laborals
13468
irregulars (Tram. 250-00793/05). Rebuig.
Proposició no de llei sobre la declaració d’utilitat pública de les associacions catalanes
que n’hagin rebut l’informe favorable (Tram. 25013468
00852/05). Rebuig.
Proposició no de llei sobre la preparació de cursos de reciclatge específics per a tots els
Mossos d’Esquadra que els donin a conèixer els
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13462
aspectes bàsics del nou Codi penal (Tram. 25013468
00853/05). Rebuig.

3.
3.01.
3.01.01.

TRAMITACIONS EN CURS
Projectes i proposicions de llei i
altres propostes de normes
Projectes de llei

Projecte de llei de la renda mínima
d’inserció (Tram. 200-00025/05). Pròrroga del ter13469
mini de presentació d’esmenes.
Projecte de llei sobre la participació de
la Generalitat en societats mercantils i civils (Tram.
200-00027/05). Tramitació pel procediment d’ur13469
gència.
Projecte de llei del Codi de família
(Tram. 200-00028/05). Text presentat. Antecedents. 13469
3.01.02.

Proposició de llei de modificació de la
Llei 24/1991, del 29 de novembre, de l’habitatge
(Tram. 202-00083/05). Presentació i tramesa al
13502
Consell Executiu.
Proposició de llei de creació del Consell Català de la Formació Professional (Tram. 20200084/05). Presentació i tramesa al Consell Execu13503
tiu.
Proposició de llei de creació del fons
de garantia per a l’accés a la propietat de l’habitatge (Tram. 202-00085/05). Presentació i tramesa al
13505
Consell Executiu.
Proposició de llei de regulació dels jurats populars de contractació administrativa (Tram.
202-00086/05). Presentació i tramesa al Consell
13505
Executiu.

3.10.25.

Proposició no de llei sobre l’execució
durant l’any 1997 de les obres de rehabilitació i
millora d’escoles públiques més urgents (Tram.
250-00858/05). Pròrroga del termini de presentació
13508
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’adequació
dels centres d’ensenyament secundari de Santa
Coloma de Gramenet (Barcelonès) perquè puguin
desenvolupar amb garanties els projectes
curriculars d’Educació Secundària Obligatòria per al
curs 1997-1998 (Tram. 250-00859/05). Pròrroga del
13508
termini de presentació d’esmenes.

Proposicions de llei

Proposició de llei d’incompatibilitats
dels membres del Parlament, del Govern i d’alts
càrrecs del Govern i de l’Administració de la Generalitat i de les institucions i empreses que en depenen (Tram. 202-00071/05). Ponència per a elaborar
13502
l’informe.

3.10.

Proposició no de llei sobre la destinació de part de la previsió pressupostària del Pla
plurianual d’inversions 1995-2000 a la compra i a
les obres d’adequació de l’escola d’educació especial Mare de Déu del Mont, de Vilafant (Alt
Empordà) (Tram. 250-00848/05). Esmenes presen13508
tades.

Procediments que es clouen amb
l’adopció de resolucions
Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació de l’institut d’estudis secundaris Mig
Món, de Súria (Bages) (Tram. 250-00762/05). Es13507
menes presentades.
Proposició no de llei sobre l’inici de les
obres d’ampliació i millora dels centres d’educació
infantil i primària de Badalona (Barcelonès) (Tram.
13507
250-00795/05). Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de seguretat per als museus de Catalunya
13507
(Tram. 250-00796/05). Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre la declaració d’interès arquitectònic de l’edifici de la Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell, a
Mollerussa (Pla d’Urgell) (Tram. 250-00845/05).
13508
Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre la recuperació
i la rehabilitació de l’Ateneu Santboià i de l’escola Joan
Bardina, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
13508
(Tram. 250-00847/05). Esmenes presentades.

Proposició no de llei sobre el pagament de les subvencions i les obligacions econòmiques adquirides per l’Administració de la Generalitat dins dels tres mesos següents a la data del seu
atorgament (Tram. 250-00860/05). Esmenes pre13509
sentades.
Proposició no de llei sobre el compliment dels terminis de pagament de les subvencions
atorgades als centres docents de titularitat municipal (Tram. 250-00861/05). Pròrroga del termini de
13509
presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el lliurament directe dels ajuntaments als centres docents públics del certificat d’empadronament
sol·licitat en un procés de preinscripció (Tram.
250-00862/05). Pròrroga del termini de presen13509
tació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el lliurament de les aportacions econòmiques als centres docents públics per a les despeses de funcionament corresponents al 1997 (Tram. 25000863/05). Pròrroga del termini de presentació
13509
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la incorporació dintre la programació de les emissores de la
Generalitat d'un espai periòdic que promogui la figura del Síndic de Greuges (Tram. 250-00864/05).
13510
Esmenes presentades.
Proposició no de llei sobre la construcció del parvulari del centre d’educació infantil i primària Alfons I, de Puigcerdà (Cerdanya) (Tram.
250-00865/05). Pròrroga del termini de presentació
13510
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la construcció de l’institut d’ensenyament secundari de
Guissona (Segarra) (Tram. 250-00866/05). Pròrro13510
ga del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la reparació
del ferm de la carretera d’Oliana (Alt Urgell) a la
Valldan (Solsonès) (Tram. 250-00867/05). Pròrroga
13510
del termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la delegació de les funcions de direcció i de coordinació operativa del Pla d’Emergència Nuclear de
Tarragona en el delegat territorial del Govern a
Tarragona (Tram. 250-00874/05). Esmenes pre13510
sentades.
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Proposició no de llei sobre la restitució
del medi ambiental i paisatgístic de la finca de la
zona de Cap de Planes, entre els municipis de
Palamós i de Mont-ras (Baix Empordà) (Tram. 25000883/05). Pròrroga del termini de presentació
13511
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la millora
de l’atenció sanitària ramadera (Tram. 250-00885/
05). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 13511
Proposició no de llei sobre la conservació i la rehabilitació dels castells de Catalunya
(Tram. 250-00887/05). Pròrroga del termini de pre13511
sentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’assessorament a les cooperatives agrícoles pel que fa al
procés de depuració de les aigües residuals que
generen (Tram. 250-00889/05). Esmenes presenta13511
des.
Proposició no de llei sobre l’abonament dels interessos de demora provocats pel retard en el pagament de les obligacions econòmiques contretes (Tram. 250-00891/05). Esmenes
13511
presentades.
Proposició no de llei sobre l’atenció
sanitària dels habitants de la Torreta, a la Roca del
Vallès (Vallès Oriental) (Tram. 250-00897/05). Es13512
menes presentades.
Proposició no de llei sobre l’ús de la
llengua catalana a les factures de la Companyia
Telefònica (Tram. 250-00898/05). Pròrroga del ter13512
mini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’inici de les
obres de reforma dels centres d’educació infantil i
primària Verge de Montserrat, Dofí i Sant Cristòfol,
de Premià de Mar (Maresme) (Tram. 250-00933/
13512
05). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una comptabilitat física del medi ambient que faciliti l’aplicació de polítiques de desenvolupament
13513
sostenible (Tram. 250-00934/05). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’aplicació
del punt 3.1 de l’Ordre d’11 d’octubre de 1994 del
Ministeri d’Educació i Ciència (Tram. 250-00935/
13513
05). Presentació.
Proposició no de llei sobre la recepció
correcta de tots els canals de televisió emesos per
ones terrestres al municipi de Vilanova del Vallès
(Vallès Oriental) (Tram. 250-00936/05). Presenta13514
ció.
Proposició no de llei sobre la millora i
l’ampliació de les prestacions del Laboratori Comarcal de Salut Pública de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
13514
(Tram. 250-00937/05). Presentació.
Proposició no de llei sobre les obres
de cobriment del torrent i d’urbanització de la zona
que separa el barri del Marquet-Paradís del nucli
del municipi del Pont de Vilomara i Rocafort
13515
(Bages) (Tram. 250-00938/05). Presentació.
Proposició no de llei sobre la reparació
de les carreteres B-431 i BP-4313, malmeses per la
construcció de l’Eix Transversal a la comarca del
13515
Bages (Tram. 250-00939/05). Presentació.

Proposició no de llei sobre l’establiment d’un conveni amb l’ajuntament de Calders
(Bages) per a avançar les obres d’ampliació del
centre d’educació infantil i primària Anton Busquets
13516
i Punset (Tram. 250-00940/05). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’expropiació i la rehabilitació de l’església preromànica de
Santa Maria de Matadars, al Pont de Vilomara i
Rocafort (Bages) (Tram. 250-00941/05). Presenta13516
ció.
Proposició no de llei sobre la conformitat immediada del Ministeri de Foment per a la concessió dels beneficis establerts pel Reial Decret
2190/1995, per a les àrees de rehabilitació de l’Eixample, de Barcelona (Tram. 250-00942/05). Pre13517
sentació.
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un pla específic d’habitatge per a la ciutat de
Barcelona que prioritzi la compra de sòl i la rehabilitació i la construcció d’habitatges de protecció
oficial i de preu taxat (Tram. 250-00943/05). Pre13517
sentació.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
de l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús
sostenible de la diversitat biològica (Tram. 25013518
00944/05). Presentació.
Proposició no de llei sobre la revisió
del sistema de superfícies de base i del Pla de regionalització productiva en el sector dels cultius
13519
herbacis (Tram. 250-00945/05). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Reglament establert per l’article 30 de la Llei 24/
1991, de l’habitatge, per a garantir el compliment de
les condicions de solidesa, seguretat i conservació
de tots els edificis de Catalunya (Tram. 250-00946/
13520
05). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’actualització de la legislació vigent sobre cooperativisme
13521
(Tram. 250-00947/05). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de la situació actual de l’educació infantil en el període de 0 a 3 anys (Tram. 250-00948/
13521
05). Presentació.
3.10.65.

Projectes i propostes de resolució
d’actuació davant les Corts Generals

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
orgànica 5/1984, del 25 de maig, de compareixença
davant les comissions d’investigació del Congrés i
del Senat o d’ambdues cambres (Tram. 270-00005/
13522
05). Ponència per a elaborar la Proposta.
Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de Llei de Modificació de la
Llei 17/1993, de 16 de novembre, sobre el desenvolupament de l’article 154 de la Constitució (Tram.
270-00006/05). Ponència per a elaborar la Propos13522
ta.
Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar davant la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei sobre la regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs (Tram.
13523
270-00011/05). Text presentat.
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13464
3.15.

Mocions subsegüents a interpellacions
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política penitenciària
13526
(Tram. 302-00091/05). Esmenes presentades.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el Pla interdepartamental
d’immigració, amb especial referència a la situació
dels treballadors extracomunitaris a Catalunya
13528
(Tram. 302-00092/05). Esmenes presentades.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la gestió i la recaptació de
les taxes i els preus públics de la Generalitat (Tram.
13529
302-00093/05). Esmenes presentades.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’aplicació i el desplegament de
la Llei 12/1993, de 4 de novembre, de creació de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre (Tram. 302-00094/05). Esmenes presentades. 13529
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política urbanística i del
sòl (Tram. 302-00095/05). Esmenes presentades. 13530
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el Pla d’actuació social
13530
(Tram. 302-00096/05). Esmenes presentades.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la ramaderia a Catalunya
13531
(Tram. 302-00097/05). Esmenes presentades.
Interpel·lacions
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política d’arxius (Tram. 300-00243/05). Presentació. 13532
3.20.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política turística (Tram. 300-00244/05). Presentació. 13532
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de serveis socials, amb especial referència a l’Administració local (Tram. 300-00245/05).
13532
Presentació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de serveis socials, amb especial referència a la
iniciativa social associativa, prestadora de serveis i
13532
mercantil (Tram. 300-00246/05). Presentació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’aplicació del nou sistema educatiu derivat de la
Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu, en
relació amb la formació d’adults (Tram. 300-00247/
13533
05). Presentació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’aplicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, a l’àrea metropolitana (Tram.
13533
300-00248/05). Presentació.
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política general de comerç (Tram. 300-00249/05).
13533
Presentació.
4.
4.45.

4.53.
4.53.15.

Compareixences i sessions informatives en les comissions
Compareixences d’autoritats, de
funcionaris i d’altres persones

Compareixença davant la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme del conseller d’Indústria, Comerç i Turisme, perquè informi
sobre la situació de les subvencions del Copca
(Tram. 357-00147/05). Revocació de l’acord de te13534
nir la compareixença.
Compareixença del senyor Lluís
Franco i Sala davant la Comissió d’Estudi sobre el
Concert Econòmic com a Via per a l’Adequat Finançament de l’Autonomia de Catalunya, perquè informi sobre els efectes del sistema de finançament en
13534
la sanitat (Tram. 357-00222/05). Substanciació.
Compareixença del senyor Antoni Soy
i Casals davant la Comissió d’Estudi sobre el Concert Econòmic com a Via per a l’Adequat
Finaçament de l’Autonomia de Catalunya, perquè
informi sobre el finançament autonòmic i els fons
europeus (Tram. 357-00223/05). Substanciació. 13534
Compareixença del Sr. Joaquim Trigo
i Portela davant la Comissió d’Estudi sobre el Concert Econòmic com a Via per a l’Adequat Finançament de l’Autonomia de Catalunya, perquè informi
sobre el finançament autonòmic i l’economia productiva (Tram. 357-00227/05). Correcció d’errades
13535
de publicació.
Compareixença del conseller de Política Territorial i Obres Públiques davant la comissió
corresponent, perquè informi sobre l’estudi de viabilitat del port comercial dels Alfacs (Montsià) i del
pla d’obres i d’actuacions que s’hi preveuen (Tram.
357-00229/05). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 13535

4.70.
4.70.05.

Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern
Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria explicativa de l’Institut Català
de Finances corresponent al primer trimestre del
1997 (Tram. 334-00048/05). Coneixement i trame13535
sa a la Comissió.

4.90.
4.90.10.

Règim interior
Càrrecs i personal

Concurs per a la provisió temporal
d’una plaça de secretari/ària - transcriptor/a del
13535
Servei de Ple i Comissions. Convocatòria.
Provisió temporal de dues places de
secretari/ària-transcriptor/a. Adscripció en comissió
13537
de serveis de dos funcionaris del Parlament.

5.

ÍNDEX DE TRAMITACIONS

13538

INFORMACIÓ
Composició dels òrgans de la cambra

Composició de diverses comissions.
Substitució de diputats del Grup Parlamentari de
13534
Convergència i Unió.
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1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

(Reg. 16774) i pel G. P. de Convergència i Unió (Reg.
16798).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ

1.10.

RESOLUCIONS

Resolució 305/V del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment dels
edificis en òptimes condicions de seguretat
Tram. 250-00567/05

El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar
el tractament psicosocial dels condemnats per agressions sexuals, per tal de reduir la reincidència en aquests
tipus de delictes.
Palau del Parlament, 14 de maig de 1997
La secretària
Trinitat Neras i Plaja

La presidenta de la Comissió
Rosa Barenys i Martorell

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 33, 14.05.1997, DSPC-C 187

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 14 de maig de 1997, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre l’establiment d’inspeccions periòdiques per a controlar el manteniment en òptimes condicions de seguretat dels terrenys i els edificis en construcció, presentada pel diputat Sr. Joan Ridao i Martín,
juntament amb quatre altres diputats del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, Tram. 250-00567/05.
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fomentar
les accions oportunes per tal que les edificacions hagin
de passar inspeccions periòdiques per a controlar-ne el
manteniment en òptimes condicions de seguretat, evitant així possibles situacions de risc.
Palau del Parlament, 14 de maig de 1997
El secretari
El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep Maria Fabregat i Vidal

Resolució 308/V del Parlament de Catalunya, sobre les conclusions de la
comissió d’estudi sobre el moviment
«okupa», de la Secretaria General de
Joventut
Tram. 250-00750/05

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 21, 14.05.1997, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL
La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
14 de maig de 1997, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la presentació de les conclusions de
la comissió d’estudi creada per la Secretaria General de
Joventut, sobre el moviment «okupa», presentada pel
G. P. de Convergència i Unió, Tram. 250-00750/05.
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar
les conclusions de la comissió d’estudi sobre el moviment «okupa», creada recentment per la Secretaria
General de Joventut del Departament de Cultura.
Palau del Parlament, 14 de maig de 1997

Resolució 307/V del Parlament de Catalunya, sobre el tractament psicosocial dels condemnats per agressions
sexuals

La secretària
Trinitat Neras i Plaja

La presidenta de la Comissió
Rosa Barenys i Martorell

Tram. 250-00747/05

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 21, 14.05.1997, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL
La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
14 de maig de 1997, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un pla de tractament
als condemnats per agressions sexuals, presentada pel
G. P. Popular, Tram. 250-00747/05, i les esmenes presentades pel G. Socialista al Parlament de Catalunya
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2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un projecte de llei electoral pròpia
Tram. 250-00611/05

2.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre el conveni
que ha de regular l’ESO a la Pobla de
Segur (Pallars Jussà)

Retirada

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern
Local, tinguda el dia 20.05.1997 (DSPC-C 194).

Tram. 250-00585/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 22, tinguda el dia 15.05.1997 (DSPC-C
189).

Proposició no de llei sobre la planificació i la concreció de l’oferta dels mòduls de garantia social
Tram. 250-00630/05

Retirada

Proposició no de llei sobre les obres
de reparació, ampliació i millora pendents d’executar a l’IES Ventura
Gassol, de Badalona (Barcelonès)

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió de Política Cultural, tinguda el dia 15.05.1997 (DSPC-C 189).

Tram. 250-00587/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 22, tinguda el dia 15.05.1997 (DSPC-C
189).

Proposició no de llei sobre la realització de les obres d’ampliació i millora
de les instal·lacions de l’institut d’estudis secundaris de Sant Just Desvern
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00638/05

Rebuig

Proposició no de llei sobre la signatura del conveni amb l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat (Baix
Llobregat) per a la construcció del
CEIP Falguera

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 22, tinguda el dia 15.05.1997 (DSPC-C
189).

Tram. 250-00610/05

Retirada

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió de Política Cultural, tinguda el dia 15.05.1997 (DSPC-C
189).

Proposició no de llei sobre el Pla de
construccions escolars de prioritat 1
Tram. 250-00650/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 22, tinguda el dia 15.05.1997 (DSPC-C
189).
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una auditoria tècnica per una empresa independent, que permeti programar les actuacions necessàries per a
assegurar el subministrament elèctric
a la Cerdanya

Proposició no de llei sobre el compliment del Pla de construccions escolars de prioritat 1 per a l’any 1997, a les
comarques de Lleida
Tram. 250-00674/05

Retirada

Tram. 250-00666/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme en la sessió núm. 17, tinguda el dia
15.05.1997 (DSPC-C 191).

Proposició no de llei sobre el compliment del Pla de construccions escolars de prioritat 1 per a l’any 1997, a les
comarques tarragonines
Tram. 250-00672/05

Retirada

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió de Política Cultural, tinguda el dia 15.05.1997 (DSPC-C
189).

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió de Política Cultural, tinguda el dia 15.05.1997 (DSPC-C
189).

Proposició no de llei sobre la incorporació d’una estació de regulació i mesura que permeti el subministrament
de gas per a ús domèstic, comercial i
industrial al municipi de Tagamanent
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00683/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme en la sessió núm. 17, tinguda el dia
15.05.1997 (DSPC-C 191).

Proposició no de llei sobre la recerca
d’energies alternatives
Tram. 250-00688/05

Proposició no de llei sobre el compliment del Pla de construccions escolars de prioritat 1 per a l’any 1997, al
Vallès Occidental
Tram. 250-00673/05

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, tinguda el dia
15.05.1997 (DSPC-C 191).

Retirada

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió de Política Cultural, tinguda el dia 15.05.1997 (DSPC-C
189).
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Proposició no de llei sobre la definició
i el desplegament definitius del mapa
dels cicles formatius de Formació Professional i dels mòduls de garantia
social
Tram. 250-00693/05

Retirada

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió de Política Cultural, tinguda el dia 15.05.1997 (DSPC-C
189).

Proposició no de llei sobre l’extensió
de la xarxa de gas natural fins a
Sentmenat (Vallès Occidental)
Tram. 250-00703/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme en la sessió núm. 17, tinguda el dia
15.05.1997 (DSPC-C 191).

Proposició no de llei sobre la declaració d’utilitat pública de les associacions catalanes que n’hagin rebut l’informe favorable
Tram. 250-00852/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana en la sessió núm. 24, tinguda el dia
15.05.1997 (DSPC-C 192).

Proposició no de llei sobre la preparació de cursos de reciclatge específics
per a tots els Mossos d’Esquadra que
els donin a conèixer els aspectes bàsics del nou Codi penal
Tram. 250-00853/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana en la sessió núm. 24, tinguda el dia
15.05.1997 (DSPC-C 192).

Proposició no de llei sobre els requisits bàsics exigibles a les empreses
que optin a l’adjudicació de doblatges
per a evitar situacions laborals irregulars
Tram. 250-00793/05

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Control Parlamentari de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials en la sessió núm. 14, tinguda el dia 16.05.1997 (DSPC-C 193).
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3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMES

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de la renda mínima
d’inserció
Tram. 200-00025/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV) (Reg. 18530).
Pròrroga: 2 dies hàbils; última.
Finiment del termini: 23.05.1997.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.05.1997.

«A proposta de la Consellera de Justícia s’aprova
l’avantprojecte de Llei de Codi de Família i s’autoritza l’esmentada Consellera perquè el presenti al Parlament.»
I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
certificat a Barcelona, el quinze de maig de mil noucents noranta set.
Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

PROJECTE DE LLEI DE CODI DE FAMÍLIA
ÍNDEX
Títol I. El matrimoni i els seus efectes
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. La contractació entre cònjuges
Capítol III. Els capítols matrimonials
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Les disposicions per raó de matrimoni
atorgades en capítols matrimonials
Secció tercera. L’usdefruit universal capitular
Capítol IV. Les donacions per raó de matrimoni atorgades fora dels capítols matrimonials
Capítol V. Els drets viduals familiars
Títol II. Els règims econòmics matrimonials

Projecte de llei sobre la participació de
la Generalitat en societats mercantils i
civils
Tram. 200-00027/05

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat.
Tràmits afectats: Des de l’inici del procediment.
Reducció de terminis: A la meitat dels que són fixats
amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.05.1997.

Capítol I. El règim de separació de béns i les compres
amb pacte de supervivència
Secció primera. El règim de separació de béns
Secció segona. Les compres amb pacte de supervivència
Capítol II. El règim de participació en els guanys
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. La liquidació del règim
Secció tercera. Pagament del crèdit de participació
Capítol III. L’associació a compres i millores
Capítol IV. El pacte de convinença o mitja guadanyeria
Capítol V. L’agermanament o pacte de mig per mig
Capítol VI. El règim de comunitat de béns
Títol III. La filiació

Projecte de llei del Codi de família
Tram. 200-00028/05

Text presentat
Reg. 18448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

Capítol I. La determinació de la filiació
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. La filiació matrimonial
Secció tercera. La filiació no matrimonial
Capítol II. Les accions de filiació
Secció primera. Regles comunes
Secció segona. La reclamació de la filiació
Secció tercera. La impugnació de la filiació
Capítol III. Efectes de la filiació

A LA MESA DEL PARLAMENT

Títol IV. L’adopció

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, Secretari del Govern
i de Relacions amb el Parlament,

Capítol I. Requisits
Capítol II. Constitució i règim
Secció primera. Constitució
Secció segona. Adopció Internacional
Secció tercera. Efectes específics de la filiació adoptiva
Secció quarta. Extinció

CERTIFICO:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya, celebrada el dia 13 de maig de 1997, es va prendre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
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Títol V. La potestat del pare i de la mare
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. L’exercici de la potestat
Capítol III. El contingut de la potestat
Capítol IV. L’extinció de la potestat i els efectes de
l’emancipació
Capítol V. La pròrroga i la rehabilitació de la potestat
Títol VI. La tutela i les altres institucions tutelars
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. De la delació de la tutela
Secció primera. De la delació voluntària
Secció segona. De la tutela dativa
Capítol III. Del desenvolupament de la tutela
Secció primera. Constitució de la tutela
Secció segona. Remoció
Secció tercera. Exercici de la tutela
Capítol IV. Contingut de la tutela
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Tutela del menor
Secció tercera. Tutela d’incapacitats
Capítol V. Extinció de la tutela
Capítol VI. Del Consell de família
Capítol VII. De la curatela
Secció primera. Curatela de pròdigs i incapacitats
Secció segona. Les altres curateles
Secció tercera. El defensor judicial
Capítol VIII. Els aspectes registrals
Capítol IX. La guarda de fet
Títol VII. Els aliments entre parents
Disposicions addicionals
Disposicions transitòries
Disposicions finals

PREÀMBUL
I
FINALITAT DE LA LLEI
El Parlament de Catalunya, en la sessió plenària celebrada el 29 d’abril de 1981, va disposar la creació en el
si de la Comissió de Justícia i Dret, d’una Ponència
conjunta, amb l’objectiu d’elaborar una proposició de
llei d’adequació de la Compilació del dret civil especial
de Catalunya a la realitat actual.
La Ponència va establir un calendari de treball basat en
l’establiment de dues etapes ben definides: la primera,
dedicada a l’adaptació de la Compilació a la Constitució espanyola de 1978; i la segona, a l’acomodació
d’aquest cos legal a les necessitats actuals de la societat i a la realitat catalana d’avui.
El primer objectiu es va complir amb la promulgació de
la Llei 13/1984, de 20 de març, de modificació de la
Compilació del dret civil especial de Catalunya, que,
des d’aleshores, passà a denominar-se Compilació del
dret civil de Catalunya, i amb el Decret legislatiu 1/
1984, de 19 de juliol, pel qual es va aprovar el text refós de l’indicat cos legal.
Però, com expressament es feia constar en l’exposició
de motius d’aquella llei, la consecució del segon objec-
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tiu requeria una tasca mol més complexa, que havia de
completar-se amb una consideració aprofundida de la
incidència del dret civil català en el si de la nostra societat.
L’estudi d’aquesta incidència es va dur terme durant el
Simposi de Dret Civil de Catalunya, convocat pel Departament de Justícia, amb motiu, a més de la celebració dels XXV anys de la Compilació. El Simposi, que
va comptar amb la participació de tots els estaments del
món jurídic català, va tenir lloc els anys 1985 i 1986.
Després, a partir dels avantprojectes de llei elaborats per
aquell Departament i aprovats pel Govern, el Parlament
de Catalunya ha efectuat una intensa tasca legislativa per
a l’assoliment d’aquell segon objectiu d’acomodació del
dret civil català a la realitat social catalana d’avui.
La Compilació del dret civil de Catalunya dedicava 91
articles al dret de família, dividits en quatre títols: el
primer, sobre la filiació; el segon sobre l’adopció (un
sol article); el tercer, sobre el règim econòmic conjugal;
i l’últim, sobre els heretaments, situats ara, més adequadament en el si del dret successori.
La migradesa d’aquesta regulació no responia a la riquesa del dret que regia a Catalunya, –això sí, cada
vegada més oblidat– sinó a les circumstàncies especials amb què es va promulgar el text legal de referència.
Per això, la seva reforma i desenvolupament exigeix un
esforç legislatiu considerable que s’ha dut a terme segons la tècnica de les lleis especials, que, a més de
comptar amb el precedent de l’obra legislativa del Parlament català de l’època de la II República, ha permès
resoldre aquelles situacions que més necessitaven una
reforma urgent, sense sotmetre-les a la demora inherent
a tota empresa codificadora.
Cal tenir present que aquesta tècnica ha estat utilitzada
sempre amb el propòsit que, arribat el moment oportú,
les lleis especials aprovades, haurien de refondre’s en
un text codificat per a cada una de les branques cabdals
del nostre dret: el de família, el de successions i el patrimonial, comprensiu, aquest darrer, en termes generals, de les matèries de què tracten els llibres tercer i
quart de la Compilació; susceptibles, a més, aquests tres
textos de refondre’s altre vegada en un cos legal unitari:
el Codi de dret civil de Catalunya.
Seguint aquesta metodologia, el Codi de successions
per causa de mort va ser aprovat pel Parlament de Catalunya per la Llei 40/1991, de 30 de desembre.
Pel que fa al dret de família, el nostre Parlament ha
aprovat les lleis que, seguint l’ordre cronològic, es relacionen seguidament:
Llei 7/1991, de 27 d’abril, de filiacions.
Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de
protecció dels menors desemparats i de l’adopció,
modificada per la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i adolescents.
Llei 39/1991, de 30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars.
Llei 8/1993, de 30 de setembre, de modificació de la
Compilació en matèria de relacions patrimonials entre
cònjuges.
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Llei 10/1996, de 29 de juliol, d’aliments entre parents.
Llei 11/1996, de 29 de juliol, de modificació de la Llei
39/1991, de 30 de desembre.
Llei 12/1996, de 29 de juliol, de la potestat del pare i de
la mare.
Atès que, com ja s’ha exposat, els heretaments han estat situats en el si del dret successori, aquesta vasta obra
legislativa abasta totes les institucions jurídiques de
caràcter familiar, susceptibles de regulació legal, a excepció d’aquelles que la Constitució espanyola reserva
expressament a l’Estat, és a dir, les relacions
juridicocivils relatives a les formes del matrimoni i les
referents a algun àmbit no reservat que s’ha deixat
momentàniament de banda per raons d’oportunitat.
Un cop establert això, ha arribat el moment de la refosa de tota aquesta obra legislativa en un cos legal unificat, finalitat a la qual respon la llei del Codi de família que segueix la present exposició de motius.
II
PRINCIPIS DE LA LLEI
Aquesta Llei substitueix en la seva totalitat la legalitat
anterior en matèria d’institucions familiars i, per tant,
la normativa fins ara vigent de la Compilació i les lleis
especials abans relacionades que queden refoses en el
text codificat.
La nova regulació és, naturalment, respectuosa amb la
Constitució espanyola; amb els principis clàssics del
nostre dret familiar, susceptibles d’adequar-se a la gran
transformació que ha experimentat la família catalana
en el curs del segle que finalitza; amb el text de la Compilació i molt particularment amb les dites lleis especials, de recent aprovació. I conté, també, totes aquelles
innovacions que reclama la societat catalana d’avui.
La Constitució espanyola, concretament l’article 39,
assegura la protecció social, econòmica i jurídica de la
família, però no desenvolupa aquesta protecció més
enllà dels fills, iguals davant la llei, i de les mares, al
marge del seu estat civil; i també respecte de les persones que pretenen encapçalar una família, formant una
parella unida en matrimoni, institució garantida per
l’article 32 del text constitucional.
Igualment, el dret català ha considerat sempre la família
com una institució social bàsica i primera cèl·lula de la
societat.
Però el vigor que el nostre dret ha conferit a la institució familiar i el sentit proteccionista que hi impera, ha
estat tothora compatible amb el reconeixement de la
personalitat individual i de la màxima llibertat de les
persones que en formen part.
Doncs bé, aquesta Llei es mostra plenament fidel a tots
aquests principis.
El propòsit de protecció de la família i de les finalitats
que li incumbeixen es posa de relleu al llarg de totes les
institucions que regula, com es desprèn, entre altres, de
les normes que limiten la disponibilitat de l’habitatge
conjugal; de la fixació dels deures del pare i de la mare
envers els fills, que caracteritzen la relació paternofilial;
del favor filii; de la possibilitat de substituir la interven-
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ció judicial per l’acord dels dos parents més pròxims del
fill per resoldre els desacords ocasionals del pare i la
mare; de la prevalença d’aquests, en la delació de la tutela, respecte de la judicial; o de la reimplantació facultativa del Consell de Família, dins l’organisme tutelar.
El respecte de la Llei pel principi de l’autonomia de la
voluntat s’evidencia amb el manteniment de la llibertat
del pacte en l’elecció del règim econòmic matrimonial, i en l’aplicació, com a supletori, del de separació de
béns. Aquest règim ha regit pacíficament a Catalunya
durant molts anys, fins i tot després de caure en desús
el sistema dotal; i es compagina perfectament amb la
progressiva incorporació de la dona en el món del treball. Es manté, però, com a factor correctiu, ja imposat
en la Llei 8/1993, de 30 de setembre, la possibilitat que
el cònjuge que ha treballat desinteressadament per la
casa o per l’altre cònjuge, pugui obtenir una compensació econòmica en les situacions de crisi del matrimoni i, per tant, de possibles enfrontaments –separació,
divorci i nul·litat–, com a mesura de protecció de la part
més dèbil.
En aquest mateix marc del respecte de l’autonomia de
la voluntat, pot incardinar-se la institució de
l’autotutela, segons la qual, qualsevol persona amb plena capacitat d’obrar pot designar el seu organisme tutelar, en previsió d’una futura declaració d’incapacitat.
La Llei també recull de la Compilació les regulacions
dels règims econòmics matrimonials, encara en vigor,
propis d’algunes comarques de Catalunya. Això constitueix una mostra de la seva fidelitat a un altre tret característic del nostre ordenament jurídic, com és el predicament de què sempre han gaudit el costum i el respecte pels drets locals.
Aquesta és també una Llei innovadora. A més de les
moltes innovacions que contenen les lleis especials objecte de la present refosa, i que ara s’hi mantenen, se n’hi
han introduït d’altres, ja mencionades abans o que ho
seran després en el curs d’aquesta exposició. La més destacada pot ser la regulació, per primera vegada en el nostre ordenament jurídic, de la parella de fet heterosexual,
encara que limitada a les situacions de ruptura, com a
mesura de protecció de la part més dèbil i dels fills.
És, finalment, digna de menció, l’eliminació de la regulació del dot, de la tenuta, de l’esponsalici o escreix, del
tantúndem, de l’aixovar i del cabalatge i del pacte
d’igualtat de béns i guanys, del tractament residual dels
qual s’ocupa la disposició transitòria segona de la Llei.
Pot dir-se, per últim, sobre aquests particulars, que la Llei
és totalment respectuosa amb la normativa de les lleis que
són objecte de la refosa i fidel, per tant, a llurs principis
inspiradors, sens perjudici, però, dels ajustaments
terminològics necessaris ni, en alguns casos de fons, de
les supressions i edicions noves, aconsellables, sens dubte, a l’hora d’establir un text plenament actualitzat.
III
ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LA LLEI
Aquesta Llei està formada per 256 articles, dues disposicions addicionals, sis disposicions transitòries i tres
disposicions finals.
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El text consta de set títols, dividits en capítols que, quan
és necessari, es divideixen en seccions. Els títols són els
següents:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

El matrimoni i els seus efectes.
Els règims econòmics matrimonials.
La filiació.
L’adopció.
La potestat del pare i de la mare.
La tutela i les altres institucions tutelars.
Els aliments entre parents.

El títol I, relatiu al matrimoni i als seus efectes, conté
uns preceptes generals d’introducció i una regulació de
les relacions personals entre els cònjuges que no figuraven en el nostre dret propi o hi figuraven de manera
dispersa.

La filiació es concep d’una manera global, tot comprenent la biològica o per naturalesa i l’adoptiva.
La filiació per naturalesa es regula específicament en el
títol III i es pren com a referència allò que disposa actualment la Llei 7/1991, de 27 d’abril, de filiacions.
Es mantenen, per tant, els principis rectors en què va
inspirar-se aquesta normativa i, per tant, el de la lliure
investigació de la paternitat i la maternitat, amb tota
classe de proves, reconegut històricament en el dret
català, des de l’edat mitjana; el del favor filii, sense discriminació tant si es tracta d’un fill dins del matrimoni com fora d’aquest; la inclusió, dintre de la filiació
per naturalesa, de la que es deriva de les tècniques
modernes de la filiació assistida, compresa la fecundació assistida post mortem.

A més de la novetat que representa l’intent de
desjudicialitar els desacords entre els cònjuges, preveient la intervenció facultativa de determinats familiars,
s’ha aclarit l’obligació de contribuir a les càrregues de
la família de tots aquells que viuen en un mateix sostre.

És d’interès remarcar, també, que el període previst en
aquella llei per a la impugnació de la paternitat, matrimonial o no matrimonial, serà ara de dos anys comptadors a partir del descobriment de les proves en què es
fonamenti la impugnació, o de les altres circumstàncies ja previstes en l’esmentada llei.

Quant a la resta, es manté, com ja s’ha exposat, la necessitat del consentiment del cònjuge no titular o, si de
cas hi manca, del jutge, per a la disposició de l’habitatge conjugal i, també, sense alteracions significatives, la
normativa vigent en matèria de contractació entre cònjuges, drets viduals, donacions per raó del matrimoni
fora dels capítols matrimonials i la regulació d’aquests.

El títol IV regula la filiació adoptiva, separadament de
la filiació per naturalesa per raons sistemàtiques i perquè l’existència, al costat de la família adoptiva, de la
família per naturalesa, introdueix un element diferenciador que justifica un tractament legal independent.

La referència, com és natural, es troba en la Compilació i en la Llei 8/1993, de 30 de setembre, de modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials entre cònjuges.
El títol II, regula els règims econòmics matrimonials,
mantenint el sistema de llibertat de pacte i,
supletòriament, prenent també com a pauta el dret en
vigor, el de separació de béns, amb la compensació
econòmica per raó del treball desinteressat, introduïda
en el nostre ordenament jurídic per la Llei 8/1993.
En relació amb aquest correctiu, s’estableixen dues
particularitats: a) que la reclamació de la indemnització
pretesa, s’ha de formular en el primer procediment en
què es demani la separació, el divorci o la nul·litat del
matrimoni i, en els casos de nul·litat canònica o de dispensa pontifícia, en el tràmit d’execució civil; i b) que
el dret a aquesta compensació és compatible amb els
altres drets de caràcter econòmic que puguin correspondre al cònjuge que en surt beneficiat, si bé serà tingut en compte en la fixació quantitativa d’aquests.
Constitueix una altra innovació interessant, la possibilitat de demanar, per raons d’economia processal, en
aquells procediments o en els tràmits indicats, la divisió del béns tinguts pels cònjuges en indivisió.
A part del règim de separació de béns, es recullen de la
Compilació les regulacions de l’associació a compres
i millores del Camp de Tarragona, el pacte de convinença o mitja guadanyaria de la Val d’Aran, l’agermanament o pacte de mig per mig del dret de Tortosa, i respectant els criteris de l’esmentada Llei 8/1993, es regula el règim de participació en els guanys i el règim de
comunitat, que tanca la normativa dels règims econòmics matrimonials.
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No obstant això, i com sigui que aquesta regulació pren
per base la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre
mesures de protecció dels menors desemparats i de
l’adopció, es manté íntegrament el principi d’equiparació absoluta entre la filiació per naturalesa i la filiació
adoptiva. D’aquesta Llei no s’ha recollit finalment la
part de protecció dels menors, principalment per ésser
una matèria en la qual la gran intervenció de l’administració fa que sigui una regulació subjecte a més modificacions que les normes civils pures i de l’altra perquè
en aquests moments ja s’ha vist la necessitat que es
modifiqui en tota aquella part que regula la intervenció
de l’administració en l’adopció de menors desemparats.
El títol V regula la potestat del pare i de la mare, denominació que substitueix la de pàtria potestat, emprant
una terminologia més adequada als temps i a la realitat
actual, en què la titularitat i l’exercici d’aquesta potestat és normalment compartida pel pare i la mare.
Aquesta regulació, com ja s’ha indicat, constitueix una
novetat en el nostre ordenament civil, que mai no havia
tractat sitemàticament aquesta institució, i es fa ara sobre
la base de la Llei 12/1996, recentment aprovada pel Parlament, sense cap modificació digna de ser mencionada.
Es manté, doncs, el plantejament favorable a la presència del fill en les preses de decisions, especialment a
partir dels 12 anys, i se’n facilita l’autonomia patrimonial, ja que, més enllà de l’emancipació formal, hom
reconeix la intervenció del fill en aquest àmbit, el qual,
a partir dels 16 anys, administra els béns adquirits amb
la seva activitat i pot substituir les autoritzacions judicials i, en lògica contrapartida, contribueix a les despeses familiars.
El títol VI regula la tutela i la curatela, seguint la pauta de la normativa de la Llei 39/1991, de 30 de desem-
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bre, i la Llei 11/1996, de 29 de juliol, però amb algunes particularitats que cal posar de relleu.
El sistema de tutela familiar, basat en la prevalença de
la voluntat dels pares en la designació de tutor, com a
concreció del principi més ampli de llibertat civil, que
ha format tradicionalment el model de tutela vigent a la
societat catalana, es modifica segons la supressió de la
figura del protutor, que no havia arrelat, i es reforça
amb la creació facultativa del Consell de Família, que
es pot establir en els casos de tutela deferida pel mateix
tutelat o pels pares d’aquest. El Consell substitueix, en
alguns casos, la intervenció del jutge en el control de
l’actuació del tutor i pot concedir l’autorització per a
determinats actes que, en un altre cas, requereixen la
judicial.
Finalment, es canvia la denominació del Registre de
Tuteles i Autotuteles pel de Registre de Nomenaments
Tutelars no Testamentaris, que s’ajusta més a la seva
funció, i es preveu la preceptiva comunicació al Registre Civil dels esdeveniments més importants del funcionament del Consell de Família, en els casos en què
s’hagi creat aquest òrgan.
Per últim, el títol VII regula l’obligació de prestació
d’aliments entre parents –una altra novetat en el nostre
ordenament jurídic modern– d’acord amb la normativa de la Llei 10/1996, de 29 de juliol, per tant, recentment aprovada pel Parlament de Catalunya.
La disposició addicional primera regula per primera
vegada, i en allò que està relacionat amb el dret de família, la unió de fet estable heterosexual, que produeix
els efectes establerts, un cop transcorreguts tres anys de
convivència. S’aplica, en aquestes situacions, la compensació per raó del treball desinteressat, el dret a una
pensió periòdica en casos especials i, amb les adequacions del cas, les normes de l’any de viduïtat. S’ha optat per regular aquesta unió en una disposició addicional principalment per la consideració que és una regulació que pot veure’s subjecta a modificacions en un
període de temps relativament curt, ja que fins i tot el
Departament de Justícia ha creat una Comissió que ho
estudia al mateix temps que estudia la situació i la incidència social i jurídica de les parelles formades per
persones del mateix sexe i d’altres situacions
convivencials.

TÍTOL I
EL MATRIMONI I ELS SEUS EFECTES
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. EL MATRIMONI
1. El matrimoni dóna lloc a un vincle jurídic, que origina una comunitat de vida en la qual el marit i la muller es deuen respecte, fidelitat i assistència.
2. El marit i la muller tenen en el matrimoni els mateixos drets i deures.
ARTICLE 2. DOMICILI FAMILIAR
1. El marit i la muller determinen de comú acord el
domicili familiar. Si no hi ha una elecció expressa, es
presumeix que el domicili familiar és aquell on els
membres de la família conviuen, amb intenció de permanència.
2. En cas de desacord respecte al domicili, qualsevol
dels cònjuges pot acudir al jutge, qui, després d’escoltar-los, determinarà en interès de la família.
ARTICLE 3. DIRECCIÓ DE LA FAMÍLIA
1. La direcció de la família correspon als dos cònjuges
de comú acord, tenint sempre en compte l’interès de
tots els seus membres.
2. En aquest interès, qualsevol dels cònjuges pot actuar tot sol:
a) Per atendre’n les necessitats ordinàries.
b) En cas d’urgència o per impossibilitat que l’altre
cònjuge presti el seu consentiment.
c) Segons les regles aplicables en matèria de gestió de
negocis.
ARTICLE 4. DESPESES FAMILIARS
1. Tenen la consideració de despeses familiars les necessàries per al manteniment de la família, amb adequació
als usos i al nivell de vida familiar i, en especial:
a) Les originades en concepte d’aliments en el seu sentit més ampli.

La transcendència jurídica d’aquesta classe d’unions es
reflecteix en altres punts del text, com són els article
107, 109, 114 (relatius a l’adopció), 164 i 183 (relatius
a la tutela).

b) Les de conservació o millora dels habitatges o altres
béns d’ús de la família.

En definitiva, aquesta Llei conté una normativa completa i autònoma de totes les institucions pròpies del
dret de família, amb la sola excepció, per les raons ja
dites, de les relacions jurídicocivils relatives a les formes del matrimoni i dels efectes de la separació, el divorci i la nul·litat matrimonial, que es limiten a la regulació de la compensació pel treball desinteressat d’un
del cònjuges en benefici de la casa o de l’altre cònjuge.

2. També es considerada despesa familiar l’originada
per les necessitats dels fills no comuns que convisquin
amb el marit i la muller.

La Llei substitueix, per consegüent, tot el dret de família vigent fins ara a Catalunya, i l’engloba en un sol
text, degudament harmonitzat i modernitzat, d’acord
amb les necessitats i la realitat de la societat catalana
d’avui.

ARTICLE 5. CONTRIBUCIÓ AL MANTENIMENT

Butlletí Oficial

c) Les d’atencions de previsió.

3. No tindran la consideració de despeses familiars les
derivades de la gestió i la defensa dels béns privatius ni,
en general, totes les que responguin a l’interès exclusiu
d’un dels cònjuges.

1. Si no hi ha pacte, els cònjuges contribueixen al manteniment familiar amb l’aportació pròpia al treball domèstic, amb la seva col·laboració personal o professional no retribuïda o amb retribució insuficient a la pro-
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fessió o empresa de l’altre cònjuge, amb els recursos
procedents de la seva activitat o dels seus béns, en proporció als seus ingressos i, si aquests no són suficients,
en proporció als seus patrimonis.
2. Els fills contribueixen proporcionalment a aquestes despeses en la forma establerta a l’article 134 d’aquest Codi.
3. Els altres parents hi contribueixen, si és el cas, en la
mesura de les seves possibilitats i d’acord amb les despeses que generen.
ARTICLE 6. DEMORA EN ELS PAGAMENTS
En cas d’incompliment per part d’un dels obligats,
qualsevol dels altres pot demanar del jutge, a part de
l’efectivitat dels pagaments pendents, que acordi la
prestació de les garanties o l’adopció de les mesures
adients per assegurar els pagaments futurs, així com la
modificació o revocació d’aquestes mesures.
ARTICLE 7. RESPONSABILITAT

judicial, els correspon la prova del caràcter onerós de la
transmissió.
ARTICLE 11. PRESUMPCIÓ DE DONACIÓ
En cas de fallida o concurs de creditors d’un dels cònjuges, els béns adquirits per l’altre a títol onerós durant
l’any anterior a la declaració o des de la data de la retroacció es presumiran donats pel primer, llevat que
s’acrediti que, al temps de l’adquisició, el matrimoni
estava separat judicialment o de fet o que l’adquirent
disposava d’ingressos o recursos suficients per efectuar-la.
ARTICLE 12. EMBARGAMENT DE COMPTES INDISTINTS
En cas d’embargament de comptes indistints per deutes privatius d’un dels cònjuges, el cònjuge no deutor
pot sostreure de l’embargament l’import que acrediti
que li pertany amb caràcter exclusiu, llevat que hagi
consentit l’obligació contreta pel cònjuge deutor.

Davant tercers, ambdós cònjuges responen solidàriament de les obligacions contretes en atenció al manteniment de les despeses familiars, si es tracta de despeses adequades als usos i al nivell de vida de la família;
en un altre cas en respon el cònjuge que ha contret
l’obligació.

ARTICLE 13. DONACIONS FORA DE CAPÍTOLS
Les donacions entre cònjuges fetes fora de capítols
matrimonials són revocables en els casos generals de
revocació de donacions, per bé que, en el cas de supervenció de fills, la revocació només tindrà efecte si es
tracta de fills comuns.

ARTICLE 8. DISPOSICIÓ DE L’HABITATGE CONJUGAL

CAPÍTOL III

1. El cònjuge titular, sense el consentiment de l’altre, no
pot dur a terme cap acte d’alienació, gravamen o en
general de disposició del seu dret en l’habitatge conjugal o en els mobles d’ús ordinari que en comprometi
l’ús. En defecte de consentiment, el jutge pot autoritzar
l’acte, atès l’interès de la família o si hi concorre una
altra causa justa.
2. L’acte efectuat sense el consentiment o l’autorització
que preveu l’apartat anterior és anul·lable, a instància de
l’altre cònjuge, dins el termini de quatre anys des que
en tingui coneixement o des de la seva inscripció en el
Registre de la Propietat.
3. No és procedent l’anul·lació quan l’adquirent actua de bona
fe i a títol onerós, si, a més, el titular ha manifestat que l’immoble no tenia la condició d’habitatge familiar.

ELS CAPÍTOLS MATRIMONIALS
SECCIÓ PRIMERA
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 14. CONTINGUT
1. En els capítols matrimonials, hom pot determinar el
règim econòmic matrimonial, convenir heretaments, fer
donacions i establir les estipulacions i els pactes lícits
que es considerin convenients, àdhuc en previsió d’una
ruptura matrimonial.
2. Els capítols matrimonials es poden atorgar abans o
després del casament. Els atorgats abans només produeixen efectes a partir de la celebració del matrimoni.

4.No cal el consentiment de l’altre cònjuge en els casos de
nul·litat del matrimoni, divorci o separació judicial a no ser que
el cònjuge no titular té dret a l’ús de l’habitatge. Tampoc cal
si l’acte de disposició es fa respectant aquest dret.

ARTICLE 15. CAPACITAT
1. Poden atorgar capítols matrimonials aquells qui poden contreure vàlidament matrimoni amb els complements de capacitat que corresponguin, si escau.

ARTICLE 9. RÈGIM ECONÒMIC DEL MATRIMONI

2. No és necessària la intervenció de defensor judicial
en les disposicions establertes pels pares a favor dels
seus fills menors d’edat no emancipats, encara que hi
hagi reserva de drets a favor d’aquells, sempre que no
hi hagi contraposició d’interessos, cas en que s’aplicarà
el que disposa l’article 143 d’aquest Codi.

1. El règim econòmic dels cònjuges és el convingut en
capítols matrimonials.
2. Si no hi ha pacte, o en el cas que els capítols matrimonials siguin ineficaços, el règim econòmic és el de
separació de béns.

LA CONTRACTACIÓ ENTRE CÒNJUGES

ARTICLE 16. FORMA
1. Els capítols matrimonials s’han d’atorgar en escriptura pública.

ARTICLE 10. LLIBERTAT DE CONTRACTACIÓ
Els cònjuges es poden transmetre béns i drets per qualsevol títol i contractar entre ells. En cas d’impugnació

2. Els capítols matrimonials, les seves modificacions,
com també els pactes, les resolucions judicials i altres
fets que canviïn o modifiquin el règim econòmic matrimonial, no seran oposables a tercers mentre no es facin

CAPÍTOL II
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constar en la inscripció del matrimoni en el Registre
Civil, i si és el cas, en els altres registres públics, la legislació dels quals ho estableixi.

ARTICLE 22. ACTES FRAUDULENTS

ARTICLE 17. MODIFICACIÓ
1. Per a la modificació dels capítols, cal el consentiment
de totes les persones que els havien atorgat, o dels seus
hereus, si la modificació afecta drets que aquelles haguessin conferit.

a) Les retrodonacions fetes posteriorment per l’hereu o
donatari a favor de l’heretant o del donant, o dels seus
hereus, de béns compresos en un heretament o en una
donació atorgada en capítols matrimonials.

2. Nogensmenys, la modificació del règim econòmic
matrimonial i dels pactes successoris recíprocs entre
cònjuges, i la resolució d’aquests últims, les poden
acordar exclusivament els cònjuges, sense necessitat
del concurs de cap altra persona.
ARTICLE 18. DRETS ADQUIRITS
Cap modificació del règim econòmic matrimonial no
afecta els drets adquirits per tercers.
ARTICLE 19. INEFICÀCIA PER NUL·LITAT O DIVORCI
1. Els capítols queden sense efecte si el matrimoni és
declarat nul o es dissol per divorci.
2. Nogensmenys, si el matrimoni es dissol per divorci
conserven la seva eficàcia:
a) Els heretaments i les donacions a favor de
l’heredatari o de la heredatària, si aquest o aquesta continua vivint a la casa i treballant per a ella i hi ha descendència del matrimoni. Nogensmenys són ineficaços
l’usdefruit vidual i els altres drets que, si escau, s’hagin
pactat en forma accessòria a favor del cònjuge d’aquell
o d’aquella. Si no hi ha convivència o no hi ha descendència, i també si l’afavorit contreu nou matrimoni,
l’heretament o la donació esdevindran revocables per la
sola voluntat de l’heretant o donant.
b) Els heretaments a favor dels descendents del matrimoni, en consideració al qual es varen atorgar els capítols. Nogensmenys, els heretaments purs esdevindran
revocables.
c) Tot allò establert en previsió d’una ruptura matrimonial.
SECCIÓ SEGONA
LES DISPOSICIONS PER RAÓ DE MATRIMONI ATORGADES EN
CAPÍTOLS MATRIMONIALS
ARTICLE 20. DONACIONS CAPITULARS
1. Les donacions atorgades pel pare i la mare als fills
comuns, sense designació de parts, s’entenen fetes per
tots dos a mitges.
2. Els béns donats conjuntament als contraents o als
cònjuges pertanyen a tots dos en proindivís ordinari i a
parts iguals, llevat que el donant disposi altrament.

1. Són nuls, encara que s’atorguin a nom d’una persona interposada:

b) Els actes posteriors del donant o de l’heretant, en
disminució, derogació o perjudici de la donació o de
l’heretament, i els de l’hereu o del donatari que els consenti.
2. Es presumiran fraudulents, en particular, la compra
feta pel pare o la mare al fill de béns compresos en un
heretament o en una donació atorgada en capítols matrimonials, si el pagament del preu consta solament per
confessió i el reconeixement de deutes fet pel fill a favor del pare o de la mare, si no en consta la realitat per
altres mitjans de prova.
SECCIÓ TERCERA
L’USDEFRUIT UNIVERSAL CAPITULAR
ARTICLE 23. CONTINGUT
L’usdefruit universal reservat o atribuït en capítols
matrimonials tindrà el contingut establert a l’article 69
del Codi de successions.
ARTICLE 24. OBLIGACIÓ DE FER INVENTARI
1. L’usufructuari universal designat en capítols ha de
fer inventari de tots els béns i drets del causant, excepte
que se l’hagi dispensat d’aquesta obligació en el títol
constitutiu o en el que el modifiqui.
2. L’inventari s’ha de formalitzar en escriptura pública
i els nus propietaris poden intervenir en la formalització.
ARTICLE 25. TERMINI
1. L’usufructuari ha de fer l’inventari en el termini establert en els capítols matrimonials i, si els capítols no
estableixen el termini, dins dels sis mesos següents a la
mort del causant.
2. Si l’usufructuari no ha fet inventari dins dels terminis establerts a l’apartat anterior, qualsevol interessat
pot demanar al jutge que es faci amb la seva intervenció i amb la concurrència dels qui n’hagin demanat la
pràctica. El nou termini serà de tres mesos i podrà ser
prorrogat per un termini igual, per una causa justa.
ARTICLE 26. DISPENSA DE CAUCIÓ
Llevat que es disposi altrament, l’usufructuari universal designat en capítols matrimonials no ha de prestar
cap mena de caució.

ARTICLE 21. REVOCACIÓ
1. Les donacions atorgades en capítols matrimonials
únicament són revocables per incompliment de càrregues, en el termini d’un any, comptador a partir de l’incompliment, si bé poden ésser reduïdes, en allò que
resultin inoficioses per raó de llegítimes, en cas de supervivència o supervenció de fills.
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ARTICLE 27. EXTINCIÓ DE L’USDEFRUIT
L’usdefruit universal convingut en capítols matrimonials s’extingeix per les causes generals. També s’extingeix quan l’usufructuari incompleix els deures que li
corresponen en virtut de l’article 69 del Codi de successions.
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ARTICLE 28. EXTINCIÓ ANTICIPADA
En l’usdefruit pactat per un cònjuge a favor de l’altre,
els interessats poden demanar que es declari l’extinció
de l’usdefruit si el cònjuge supervivent:
a) Ha estat declarat indigne de succeir el premort.
b) Abandona o negligeix greument els fills menors comuns.
CAPÍTOL IV
LES DONACIONS PER RAÓ DE MATRIMONI ATORGADES FORA
DE CAPÍTOLS MATRIMONIALS

ARTICLE 29. RÈGIM
Les donacions atorgades fora de capítols matrimonials
per un dels contraents a favor de l’altre en consideració
al matrimoni i les que atorguin altres persones per la
mateixa raó es regeixen per les regles generals de les
donacions, llevat del que disposen els articles següents.
ARTICLE 30. DRET A LA RESTITUCIÓ
Les donacions a què es refereix l’article anterior estan
supeditades al fet que s’arribi a celebrar el matrimoni.
Si aquest esdevé impossible o si no té lloc en el termini d’un any des del lliurament de la cosa donada, el
donant pot revocar la donació i reclamar-ne la restitució, sense que sigui admissible cap altre deteriorament
que el causat per l’ús, d’acord amb la naturalesa de la
cosa.
ARTICLE 31. DONACIONS CONDICIONALS I MODALS
Les donacions esmentades es poden sotmetre a condicions i modes, i no obliguen el donant a l’alliberament
dels gravàmens que afecten les coses donades.
ARTICLE 32. REVOCACIÓ
Aquestes donacions també es poden revocar per la causa i en el termini establerts a l’article 21 en matèria de
donacions capitulars.
CAPÍTOL V
ELS DRETS VIDUALS FAMILIARS
ARTICLE 33. DRET AL PARAMENT DE L’HABITATGE
1. Corresponen al cònjuge supervivent no separat judicialment o de fet la propietat de les robes, del mobiliari i dels estris que constitueixen el parament de l’habitatge conjugal, sense computar-los en el seu haver
hereditari.
2. No són objecte dels drets de predetracció a què fa
referència l’apartat anterior els béns que hagin estat de
titularitat del cònjuge premort i que consisteixin en joies o objectes artístics o històrics, ni altres que tinguin
un valor extraordinari atès el nivell de vida del matrimoni i el patrimoni relicte, en especial els mobles de
procedència familiar.
ARTICLE 34. L’ANY DE VIDUÏTAT
1. Durant l’any següent a la mort d’un dels cònjuges, el
supervivent que no sigui usufructuari universal del patrimoni del premort tindrà dret a habitar tot l’habitatge
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conjugal, amb facultat per prendre’n possessió i a ésser
alimentat a càrrec d’aquest patrimoni, en consonància
amb el nivell de vida que havien mantingut els cònjuges i amb la importància del patrimoni. Aquest dret és
independent dels altres que puguin correspondre al
cònjuge sobrevivent en virtut de la defunció del premort.
2. El cònjuge supervivent separat judicialment o de fet
no tindrà els drets esmentats, i els perdrà, en altre cas,
si, durant l’any següent a la mort del cònjuge, es torna
a casar o passa a viure maritalment amb una altra persona, i també si abandona o negligeix greument els fills
menors. En cap cas no estarà obligat a tornar l’import
dels aliments percebuts.

TÍTOL II
ELS RÈGIMS ECONÒMICS MATRIMONIALS
CAPÍTOL I
EL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS I LES COMPRES AMB PACTE
DE SUPERVIVÈNCIA

SECCIÓ PRIMERA
EL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS
ARTICLE 35. CONTINGUT
En el règim de separació de béns, cada cònjuge té la
propietat, el gaudiment, l’administració i la lliure disposició de tots els seus béns, dins els límits establerts
per la llei.
ARTICLE 36. BÉNS PRIVATIUS
En el règim de separació de béns, són propis de cadascun dels cònjuges tots els que tenia com a tals quan es
va celebrar el matrimoni i els que adquireixi després
per qualsevol títol.
ARTICLE 37. ADQUISICIONS ONEROSES
Entre els cònjuges, les adquisicions fetes per un d’ells
a títol onerós, durant el matrimoni, es presumeixen fetes a canvi d’una contraprestació pròpia de l’adquirent.
Si la contraprestació prové de l’altre cònjuge, hom en
presumirà la donació.
ARTICLE 38. TITULARITATS DUBTOSES
En cas de dubte sobre a quin dels cònjuges pertany algun bé o dret, s’entén que correspon a tots dos per
meitats indivises, llevat que es tracti de béns mobles
d’ús personal o que estiguin directament destinats al
desenvolupament de l’activitat del cònjuge.
ARTICLE
TREBALL

39. COMPENSACIÓ

ECONÒMICA PER RAÓ DE

1. En els casos de separació judicial, divorci o nul·litat,
el cònjuge que, sense retribució o amb una retribució
insuficient, ha treballat per a la casa o per a l’altre cònjuge té dret a rebre d’aquest una compensació econòmica, en el cas que s’hagi generat, per aquest motiu,
una situació de desigualtat entre el patrimoni de tots
dos que impliqui un enriquiment injust.
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2. En cas de desacord, el jutge fixarà aquesta compensació.
3. La compensació s’ha de satisfer en metàl·lic, llevat
d’acord entre les parts o si el jutge, per causa justificada, autoritza el pagament amb béns del cònjuge obligat.
El pagament haurà de tenir efecte en un termini màxim
de tres anys, amb meritació d’interès legal des del reconeixement.
4. El dret a aquesta compensació és compatible amb els
altres drets de caràcter econòmic que corresponen al
cònjuge beneficiat, i serà tingut en compte per a la fixació d’aquests altres drets.
ARTICLE 40. EXERCICI DEL DRET A LA COMPENSACIÓ
1. El dret a la compensació econòmica establert a l’article anterior només es pot exercir en el si del primer
procediment en el qual se sol·liciti la separació, el divorci o la nul·litat, i no es pot formular en un procediment
posterior de nul·litat o divorci.
2. En els casos de resolucions dictades pels tribunals
eclesiàstics en que es declaran la nul·litat de matrimoni canònic o de decisions pontifícies sobre matrimoni
rat i no consumat, els drets establerts en aquest article
només es podran exercir en el tràmit de la seva execució.
ARTICLE 41. DIVISIÓ DELS BÉNS EN PROINDIVÍS
1. En els procediments de separació, divorci o nul·litat,
d’execució en l’ordre civil de les resolucions o decisions eclesiàstiques citades en l’article anterior, qualsevol dels cònjuges casats en règim de separació de béns
pot exercir simultàniament l’acció de divisió de cosa
comuna respecte dels que tinguin en proindivís. Si els
béns afectats són més d’un i el jutge ho estima convenient, aquells podran ser considerats en conjunt, als
efectes de la divisió.
2. Si la sentència dóna lloc a l’acció de divisió de la
cosa comuna, es podrà procedir a la indicada divisió
dels béns en el tràmit d’execució de la sentència.
SECCIÓ SEGONA
LES COMPRES AMB PACTE DE SUPERVIVÈNCIA
ARTICLE 42. RÈGIM DELS BÉNS
1. Els cònjuges que, en règim econòmic de separació,
comprin béns conjuntament i per meitat poden pactar
en el mateix títol d’adquisició que, quan es produeixi la
mort de qualsevol d’ells, el supervivent esdevingui titular únic de la totalitat.
2. Mentre visquin els dos cònjuges, els béns adquirits
amb aquest pacte s’han de regir per les normes següents:
a) No poden ésser alienats ni gravats, si no és per acord
de tots dos.
b) Cap dels cònjuges no pot transmetre a terceres persones el seu dret sobre els béns.
c) Cal mantenir necessàriament la indivisió dels béns.
3. En els béns comprats per ambdós cònjuges amb pacte de supervivència, l’adquisició de la participació del
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premort es computarà en l’herència d’aquest, als efectes del càlcul de la llegítima, i s’imputarà en pagament
a compte de la quarta vidual.
ARTICLE 43. INCOMPATIBILITAT AMB L’HERETAMENT
El pacte de supervivència esdevé ineficaç si un dels
cònjuges adquirents ha atorgat un heretament a favor de
tercers contraents o ha atorgat un heretament pur a favor dels seus fills i l’heretament esdevé eficaç en morir l’heretant.
ARTICLE 44. EXTINCIÓ
El pacte de supervivència s’extingeix per:
a) L’acord dels dos cònjuges durant el matrimoni.
b) La renúncia del supervivent.
c) La declaració de nul·litat del matrimoni, la separació
judicial o el divorci.
d) L’adjudicació de la meitat del bé com a conseqüència de l’embargament previst a l’article següent.
ARTICLE 45. EMBARGAMENT
1. El creditor d’un dels cònjuges per deutes propis o per
deutes familiars pot demanar l’embargament sobre la
meitat que el deutor té sobre els béns comprats amb
pacte de supervivència.
2. L’embargament s’ha de notificar al cònjuge que no
sigui part en el litigi.
CAPÍTOL II
EL RÈGIM DE PARTICIPACIÓ EN ELS GUANYS
SECCIÓ PRIMERA
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 46. CONTINGUT
1. El règim econòmic matrimonial de participació en
els guanys atribueix a qualsevol dels cònjuges, en el
moment de l’extinció del règim, el dret a participar en
els guanys obtinguts per l’altre durant el temps que
aquest règim hagi estat vigent.
2. Aquest règim s’ha de convenir en capítols matrimonials i es regeix, en tot allò que no s’hi prevegi, per les
disposicions d’aquest capítol. En darrer terme, es regeix per les normes de la separació de béns, incloses les
relatives a les compres amb pacte de supervivència.
ARTICLE 47.
MATRIMONI

AUTONOMIA

PATRIMONIAL

CONSTANT

Constant matrimoni, cada cònjuge té la propietat, el
gaudi, l’administració i la lliure disposició dels seus
béns, però té el deure d’informar adequadament l’altre
de la seva gestió patrimonial.
ARTICLE 48. EL PACTE DE PARTICIPACIÓ DESIGUAL
1. El pacte que atribueixi una participació diferent de la
meitat dels guanys solament serà vàlid si s’estableix
amb caràcter recíproc i igual a favor de qualsevol dels
cònjuges.
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2. La invalidesa del pacte determina la participació en
la meitat dels guanys.
ARTICLE 49. EXTINCIÓ NECESSÀRIA
El règim de participació en els guanys s’extingeix en
tot cas per:
a) La dissolució o la declaració de nul·litat del matrimoni.

ceptuen en tot cas els béns objecte de liberalitats fetes
de conformitat amb l’ús i de donacions atorgades a alguns dels fills del donant per raó de matrimoni o per
facilitar-los una ocupació professional o de qualsevol
altra classe.

c) El pacte en capítols matrimonials.

c) Els béns alienats a títol onerós durant la vigència del
règim per tal de disminuir fraudulentament els guanys,
segons l’estat material en el moment de l’alienació i
amb independència del preu que s’hagi fet constar, com
també el valor de les obligacions o dels gravàmens
constituïts també fraudulentament.

ARTICLE 50. EXTINCIÓ JUDICIAL

ARTICLE 53. DETERMINACIÓ DEL PASSIU

1. El règim de participació també es pot extingir anticipadament per decisió judicial, a petició d’un dels
cònjuges, quan hi concorri alguna de les circumstàncies
següents:

1. Del total resultant segons l’article anterior es
deduiran, si subsisteixen, i segons el valor que tinguin
en el moment de la liquidació:

b) La separació judicial.

a) La separació de fet per un període superior a dos
anys.
b) L’incompliment greu o reiterat del deure d’informar
adequadament l’altre cònjuge que estableix l’article 47
d’aquest Codi.
c) La gestió patrimonial irregular que comprometi
greument els interessos del que sol·licita l’extinció.
d) L’entrada del cònjuge en una situació que comprometi greument els interessos del que sol·licita l’extinció.
2. En els supòsits en què l’extinció sigui conseqüència
d’una sentència de nul·litat, de divorci o de separació,
l’extinció del règim es retrotreu al moment de presentació de la demanda.
SECCIÓ SEGONA
LIQUIDACIÓ DEL RÈGIM
ARTICLE 51. INICI DE LA LIQUIDACIÓ
1. Una vegada extingit el règim de participació en els
guanys, se’n fa la liquidació als efectes de la fixació del
crèdit de participació, establint la diferència entre el
patrimoni final i l’inicial de cada cònjuge.
2. A partir del moment de l’extinció del règim, i fins
que no s’hagi determinat el crèdit de participació que
en resulti, cap cònjuge no podrà disposar dels seus béns
sense el consentiment de l’altre cònjuge o dels seus
hereus o, si de cas hi manca, sense autorització judicial.
ARTICLE 52. DETERMINACIÓ DE L’ACTIU
Per determinar els guanys obtinguts per cadascun dels
cònjuges es comptabilitzaran, segons el valor que tinguin en el moment de la liquidació:
a) Tots els béns de cada cònjuge que subsisteixin quan
s’extingeixi el règim, amb deducció de les obligacions
i del valor dels gravàmens constituïts en garantia dels
deutes particulars de qualsevol dels cònjuges.
b) Els béns alienats a títol gratuït durant la vigència del
règim, segons l’estat material en el moment de l’alienació, llevat que el cònjuge no alienant l’hagi consentida
o renunciï expressament a comptabilitzar-los. Se n’ex-
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a) Els béns que integraven el patrimoni de cada cònjuge al començament del règim, els adquirits durant la
vigència del règim per donació, herència o llegat i els
subrogats d’uns i altres, segons l’estat material al temps
d’iniciar-se el règim o en el moment de l’adquisició,
amb deducció de les càrregues que els afectessin en
aquell moment.
b) Les quantitats procedents d’indemnitzacions per
danys corporals o morals de la persona o per pensions
alimentàries o d’invalidesa, o altres de caràcter igualment personalíssim.
c) Els deutes contrets durant la vigència del règim per
qualsevol dels cònjuges amb vista al manteniment de
les despeses familiars, encara que no s’hagin satisfet.
Aquesta deducció s’ha de fer d’acord amb les normes
de contribució a les despeses familiars.
2. Els cònjuges poden acreditar pels mitjans legals de
prova els béns que integraven llur patrimoni en començar el règim. L’inventari practicat per ambdós cònjuges,
o per un d’ells amb la conformitat de l’altre, es presumirà exacte.
ARTICLE 54. DETERMINACIÓ DEL CRÈDIT
Si no hi ha un pacte vàlid que estableixi una participació diferent, el crèdit de participació es determina com
segueix:
a) Si únicament un dels cònjuges ha obtingut guanys,
l’altre o els seus successors tenen dret a la meitat del
valor d’aquests guanys.
b) Si tots dos cònjuges han obtingut guanys, aquell que
n’hagi obtingut menys, o els seus successors, tenen dret
a la meitat de la diferència entre el valor dels seus propis guanys i el dels guanys de l’altre cònjuge.
SECCIÓ TERCERA
PAGAMENT DEL CRÈDIT DE PARTICIPACIÓ
ARTICLE 55. FORMA I TERMINI DE PAGAMENT
1. El crèdit de participació s’ha de pagar en diners. Si
el deutor ho demana, el jutge pot concedir un ajornament per pagar el crèdit de participació o la possibilitat de pagar-lo a terminis, sempre que la petició es fonamenti en un interès atendible i es garanteixi suficientment el deute.
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2. Ni l’ajornament del pagament ni el pagament a terminis no poden excedir de tres anys. Un cop concedits,
el crèdit de participació merita interessos legals.
ARTICLE 56. PAGAMENT EN BÉNS
1. No obstant allò que disposa l’article anterior, el crèdit de participació es pot pagar amb l’adjudicació de
béns concrets, per acord de les persones interessades.
Malgrat tot, l’adjudicació de béns en pagament pot ser
demanada unilateralment pel deutor o pel creditor, i el
jutge pot concedir-la si hi ha un interès atendible.

ARTICLE 59. ADMINISTRACIÓ
1. L’administració de l’associació a compres i millores
correspon a l’associat que s’indiqui en els capítols. Si
no hi ha designacions, correspondrà a tots els associats.
2. L’administrador únic de l’associació, si escau, pot,
amb la seva sola intervenció, disposar a títol onerós dels
béns que la constitueixen, però no fiançar en nom de
l’associació, si no és per a profit de la família.
3. Els deutes particulars de cada associat gravaran exclusivament la seva part.

2. Si el règim s’extingeix per la mort d’un dels cònjuges i el supervivent té dret a participar en els guanys,
pot demanar que, en pagament del seu crèdit de participació, se li adjudiqui l’habitatge conjugal. Si el valor
de l’habitatge fos superior al del crèdit de participació,
l’adjudicatari ha de pagar la diferència en diners.

ARTICLE 60. LIQUIDACIÓ
La liquidació dels guanys de cada associat es referirà al
moment de la seva mort o de l’extinció del règim i es
pot efectuar amb diners o amb altres béns de l’associació.

ARTICLE 57. ACTES EN FRAU DEL CRÈDIT

CAPÍTOL IV

1. Si el deutor no té béns suficients per satisfer el crèdit de participació, el creditor pot impugnar les alienacions fetes per aquell a títol gratuït i sense el seu consentiment durant la vigència del règim, llevat de les
fetes a favor dels fills per raó de matrimoni o per facilitar-los una ocupació, i també les fetes a títol onerós en
frau del seu dret.

L’AGERMANAMENT O PACTE DE MIG PER MIG

2. Aquestes accions caduquen al cap de quatre anys des
de l’extinció del règim i no són procedents quan els
béns estiguin en poder de tercers adquirents a títol onerós i de bona fe.
3. El creditor o els seus successors poden demanar
l’anotació de la demanda de reclamació del crèdit de
participació en els registres públics corresponents.

ARTICLE 61. RÈGIM
1. L’agermanament o pacte de mig per mig, propi del
dret de Tortosa, s’ha de convenir en capítols matrimonials, abans o després de la celebració del matrimoni.
2. En allò que no prevegin els pactes de la constitució
del règim, és aplicable el costum del lloc i, si no n’hi
ha, les normes generals del règim de comunitat de béns.
3. La comunitat inclou tots els béns que tinguin els
cònjuges en casar-se o en el moment de convenir el
pacte d’agermanament, els que adquireixin per qualsevol títol mentre el matrimoni subsisteixi i els guanys o
lucres de tota mena que obtinguin durant la unió.

L’ASSOCIACIÓ A COMPRES I MILLORES

4. Qualsevol dels cònjuges pot exigir sempre que en la
inscripció dels béns o drets adquirits per l’altre es faci
constar que pertanyen a l’agermanament.

ARTICLE 58. RÈGIM

5. L’administració de la comunitat correspon a ambdós
cònjuges.

1. L’associació a compres i millores, pròpia del Camp
de Tarragona i d’altres comarques, exigeix pacte exprés
en capítols matrimonials.

6. La liquidació de l’agermanament es farà adjudicant
per meitat els béns que inclogui entre els cònjuges o
entre el cònjuge supervivent i els hereus del premort.

CAPÍTOL III

2. En tot allò no previst en els pactes de la constitució
del règim ni en aquest article, l’associació es regirà pel
costum de la comarca i, si no n’hi ha, per les disposicions del règim de participació en els guanys, en la
mesura que ho permeti la seva naturalesa específica.
3. Cada cònjuge podrà associar l’altre a les compres i
millores que faci durant el matrimoni. També es podrà
establir l’associació amb caràcter recíproc o associant
als cònjuges llurs ascendents, tant si els hagin fet heretament o no.
4. S’entén per compres els béns que, constant l’associació, adquireixi qualsevol dels associats a títol onerós
o obtingui per la seva professió, la seva indústria o el
seu treball.
5. Es consideren millores els augments de valor dels
béns de qualsevol associat deguts a impenses útils, inversions en pagament de deutes o llegítimes i redempció de censos i censals.
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CAPÍTOL V
EL PACTE DE CONVINENÇA O MITJA GUADANYERIA
ARTICLE 62. RÈGIM
1. La convinença, o mitja guadanyeria, associació coneguda a la Val d’Aran, requereix pacte exprés en capítols matrimonials.
2. En tot allò no previst en els pactes de la constitució
del règim ni en aquest article, s’aplicaran el costum de
la Val d’Aran i el capítol X del privilegi anomenat de la
Querimònia.
3. Aquest conveni també pot ésser celebrat amb els
pares del fill o de la filla, i àdhuc amb estranys, pactant
que els béns guanyats i els que es guanyaran quedaran
en comunitat mentre subsisteixi l’associació.
4. Els cònjuges han de contribuir per parts iguals al
sosteniment de les despeses derivades del règim i el
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govern de la casa i dividiran, a la mort d’un d’ells dos,
si no hi ha fills, els guanys i els augments.
CAPÍTOL VI
EL RÈGIM DE COMUNITAT DE BÉNS

ARTICLE 67. DISPOSICIÓ DELS BÉNS COMUNS
A falta de pacte, els actes de disposició dels béns comuns requereixen el consentiment d’ambdós cònjuges,
o en defecte del consentiment d’un, l’autorització judicial que es podrà atorgar en interès de la família o si hi
concorre una altra causa justa.

ARTICLE 63. CONTINGUT
1. En el règim de comunitat de béns, tots els béns dels
cònjuges esdevenen comuns, llevat que es pacti altrament.
2. Aquest règim s’ha de convenir en capítols matrimonials i es regeix, en tot el que no s’hi prevegi, per les
disposicions d’aquest capítol.
ARTICLE 64. BÉNS COMUNS
1. Són comuns, llevat el que disposa l’article següent,
tots els béns i drets que tinguin els cònjuges en el moment de convenir el règim de comunitat de béns, els
que adquireixin per qualsevol títol durant el matrimoni i els guanys o lucres de tota mena que n’obtinguin.
2. Si no hi ha pacte en contra, els fruits i els productes
dels béns privatius de cada cònjuge, si n’hi ha, són bens
comuns.

ARTICLE 68. RÈGIM DELS BÉNS PRIVATIUS
1. Cadascun dels cònjuges administra i disposa dels
béns privatius amb independència de l’altre.
2. Els béns comuns no serveixen per respondre dels
deutes contrets per qualsevol dels cònjuges, derivats de
la tinença i l’administració dels béns privatius, llevat
del cas d’insuficiència dels béns privatius del cònjuge
deutor. En aquest cas, el creditor podrà demanar l’embargament dels béns comuns, que serà notificat a l’altre cònjuge, el qual podrà exigir la dissolució de la comunitat i que l’embargament tingui lloc sobre la meitat corresponent al deutor.
ARTICLE 69. ATENCIÓ DE LES DESPESES FAMILIARS

3. Qualsevol dels cònjuges pot demanar que, en la inscripció dels béns o drets adquirits per l’altre, es faci
constar que forma part de la comunitat.

En el règim de comunitat de béns, els béns comuns
serveixen per respondre preferentment pels deutes contrets en atenció al manteniment de les despeses familiars i, si no són suficients, s’aplica el que estableix l’article 5 d’aquest Codi en matèria de contribució a les
despeses esmentades.

ARTICLE 65. BÉNS PRIVATIUS

ARTICLE 70. EXTINCIÓ DEL RÈGIM

1. Són béns privatius de cada cònjuge:
a) Aquells als quals s’atribueixi aquesta condició en
capítols.

El règim de comunitat de béns s’extingeix per les causes establertes en els articles 49 i 50 d’aquest Codi, en
matèria de règim de participació en els guanys, llevat de
la lletra b), d’aquest últim.

b) Els adquirits per donació, herència o llegat.

ARTICLE 71. DISSOLUCIÓ DE LA COMUNITAT

c) Els adquirits amb clàusula reversional o gravats de
restitució fideïcomissària.

1. Als efectes de la divisió de la comunitat, la determinació dels béns comuns i dels béns privatius es fa tenint
en compte el període transcorregut, des de la constitució de la comunitat fins a la dissolució.

d) Els adquirits per subrogació real d’altres béns privatius.
e) Les quantitats procedents d’indemnitzacions per
danys morals.
2. L’exclusió d’un bé o d’un dret de la comunitat només
es pot oposar a tercers des que consti en els registres
públics o des que el tercer conegui la condició privativa.
ARTICLE 66. GESTIÓ
1. A falta de pacte, l’administració dels béns comuns
correspon a tots dos cònjuges.
2. Qualsevol dels cònjuges pot contreure obligacions
amb càrrec a la comunitat i disposar dels béns comuns
en atenció al sosteniment de les despeses familiars previstes en l’article 4 d’aquest Codi. Per als altres actes
cal l’actuació conjunta o la d’un d’ells amb el consentiment de l’altre.
3. Si un dels cònjuges exerceix una professió, indústria
o comerç, i ho fa valent-se de béns comuns amb el consentiment de l’altre, pot realitzar tot sol i en relació amb
béns mobles els actes que formin part de l’exercici
normal d’aquelles activitats.

Butlletí Oficial

2. Els béns que es posseeixin en el moment de la dissolució de la comunitat es computen segons el valor que
tinguin en el moment de fer-ne la liquidació.
ARTICLE 72. DIVISIÓ DELS BÉNS COMUNS
1. En el cas d’extinció de la comunitat, els béns comuns
es divideixen entre els cònjuges o entre el cònjuge sobrevivent i els hereus del premort a parts iguals, llevat
que s’hagi convingut altrament.
2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, si l’habitatge conjugal i els seus mobles d’ús ordinari tenen la
condició de béns comuns, el cònjuge supervivent pot
demanar que li sigui atribuïda la propietat d’aquests
béns en pagament de la seva quota. Si el valor és superior al valor de la seva quota, l’adjudicatari ha de pagar
la diferència en diners.
3. En la divisió, els cònjuges poden recuperar els béns
que abans de l’inici del règim de comunitat eren de la
seva propietat i que subsisteixin en el moment de la
seva extinció, segons l’estat inicial. Els altres béns i les
millores fetes en els béns aportats s’inclouen en la divisió de la comunitat i, si el valor d’aquells béns és
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superior al valor de la quota, l’adjudicatari també ha de
pagar la diferència en diners.

TÍTOL III
LA FILIACIÓ

ARTICLE 77. NAIXEMENT ABANS DEL MATRIMONI
1. Els fills comuns nascuts abans del matrimoni dels
pares tenen, des de la data de la celebració d’aquest, la
condició de matrimonials, sempre que la filiació quedi
determinada legalment.
2. La impugnació d’aquesta filiació es regeix per les
regles de la filiació no matrimonial.

CAPÍTOL I
LA DETERMINACIÓ DE LA FILIACIÓ
SECCIÓ PRIMERA
DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 78. CONFLICTE DE DETERMINACIONS
Els fills nascuts dins els tres-cents dies següents a la
declaració de nul·litat o dissolució del matrimoni de la
mare i després d’un matrimoni ulterior d’aquesta es
consideren matrimonials del segon marit.

ARTICLE 73. DETERMINACIÓ DE LA FILIACIÓ
1. Amb relació a la mare, la filiació resulta del naixement. Amb relació al pare, s’estableix pel matrimoni
amb la mare, pel reconeixement, per l’expedient
registral o per sentència.

ARTICLE 79. LA FECUNDACIÓ ASSISTIDA DE L’ESPOSA

2. La filiació resulta també de l’adopció.

2. En la fecundació assistida practicada després de la mort
del marit amb gàmetes d’aquest, el nascut es té per fill
seu, sempre que hi concorrin les condicions següents:

ARTICLE 74. PERÍODE LEGAL DE LA CONCEPCIÓ
1. El període legal de concepció comprèn els primers
cent vint dies del període de gestació, que es presumeix
de tres-cents dies.
2. En el cas que proves concloents demostrin que la
gestació ha durat més de tres-cents dies, el període legal comprèn els primers cent vint dies del temps real de
gestació.

1. Els fills nascuts a conseqüència de la fecundació assistida de l’esposa, practicada amb el consentiment
exprés del marit formalitzat en document públic, es
consideren fills matrimonials del marit.

a) Que consti en document públic la voluntat expressa
del marit per a la fecundació assistida després de la
mort.
b) Que es limiti a un sol cas, comprès el part múltiple.

SECCIÓ SEGONA

c) Que el procés de fecundació s’iniciï en el termini
màxim de dos-cents setanta dies després de la mort del
marit. Aquest termini pot ésser prorrogat pel jutge, per
una causa justa, per un temps màxim de noranta dies.

LA FILIACIÓ MATRIMONIAL

SECCIÓ TERCERA

ARTICLE 75. PRESUMPCIÓ DE PATERNITAT MARITAL
1. Es tenen per fills del marit els nascuts després de la
celebració del matrimoni i dins dels tres-cents dies següents a la dissolució d’aquest o a la separació dels
cònjuges, sigui legal o de fet.

LA FILIACIÓ NO MATRIMONIAL

2. Els fills nascuts després dels tres-cents dies següents
a la separació legal o de fet dels cònjuges tenen la condició de matrimonials si es prova que han nascut a conseqüència de les relacions sexuals entre els cònjuges.
La mateixa regla s’aplica en el cas de divorci si es prova
que les relacions han tingut lloc abans de la dissolució
del matrimoni.
ARTICLE 76. CONCEPCIÓ ABANS DEL MATRIMONI
1. Si el fill neix dins els cent vuitanta dies següents a la
celebració del matrimoni, el marit pot deixar sense
efecte la determinació establerta per l’article anterior
declarant que en desconeix la paternitat. Aquesta declaració ha de tenir entrada al Registre Civil en el termini
dels sis mesos següents al naixement.
2. El desconeixement no és eficaç si:
a) El marit ha conegut l’embaràs abans de contreure
matrimoni.
b) El marit ha admès la paternitat de qualsevol forma.
c) La mare demostra l’existència de relacions sexuals
amb el marit durant el període legal de la concepció
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ARTICLE 80. ESTABLIMENT
1. La filiació no matrimonial es pot establir per:
a) Reconeixement fet en testament, en escriptura pública o davant de l’encarregat del Registre Civil.
b) Resolució dictada en un expedient tramitat d’acord
amb la legislació del Registre Civil.
c) Sentència ferma en un procediment civil o penal.
2. En el reconeixement fet en testament, escriptura pública o davant de l’encarregat del Registre Civil no es
pot manifestar la identitat de l’altre progenitor, si no és
que ja ha estat determinada legalment.
ARTICLE 81. PRESUMPCIONS DE PATERNITAT
Es presumeix que és pare del fill no matrimonial:
a) L’home que ha mantingut relacions sexuals amb la
mare en el període legal de concepció.
b) L’home que ha reconegut la paternitat tàcitament o
de forma distinta a la indicada en l’article anterior.
ARTICLE 82. CAPACITAT PER AL RECONEIXEMENT
1. Tenen capacitat per al reconeixement de la paternitat els majors de catorze anys i, per al de la maternitat,
la mare des del moment del part.
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2. Per a la validesa del reconeixement fet per persones
menors d’edat o incapacitades, cal l’aprovació judicial, amb audiència del ministeri fiscal.

adients sobre la persona i els béns del fill menor d’edat
o incapacitat. Entre aquestes mesures, en cas de reclamació, pot acordar aliments provisionals a favor del fill.

ARTICLE 83. REQUISITS DEL RECONEIXEMENT

ARTICLE 88. L’EXCEPCIÓ

1. Per a l’eficàcia del reconeixement d’un fill no matrimonial major d’edat, cal el seu consentiment exprés o
tàcit.

ALTRES PERSONES

2. El pare i la mare poden reclamar que es declari judicialment la paternitat o maternitat no matrimonials encara que el fill hagi denegat el consentiment a què es
refereix l’apartat anterior. La sentència que l’admeti ha
de determinar la filiació sense cap altre efecte favorable al progenitor, llevat que quedi justificada la raó de
la tardança en el reconeixement.

DE RELACIONS SEXUALS AMB

1. La prova de les relacions sexuals de la mare amb un
home diferent del demandat durant el període legal de
concepció no és motiu suficient per destruir-ne la presumpció de paternitat.
2. En aquest supòsit es declararà pare aquell la paternitat del qual resulti més versemblant en el procés corresponent. Tanmateix, si la probabilitat de paternitat entre
els possibles pares és semblant no s’en podrà declarar
la paternitat de cap.

3. Per a l’eficàcia del reconeixement d’un menor d’edat
o incapacitat que no es faci en el termini establert per
a la inscripció del naixement o en testament, cal l’aprovació judicial, amb audiència del ministeri fiscal i, si és
conegut, de l’altre progenitor. La denegació de l’aprovació judicial no impedeix la reclamació de la filiació
segons les regles de l’apartat segon i té el mateix abast.

ARTICLE 89. FILIACIÓ CONTRADICTÒRIA

4. Les regles dels apartats anteriors s’apliquen en el cas
del reconeixement d’un fill no matrimonial ja mort i
amb relació als seus descendents de grau més pròxim
que ja visquessin en el moment de la seva mort.

SECCIÓ SEGONA

ARTICLE 84. LA FECUNDACIÓ ASSISTIDA DE LA DONA

1. El pare, la mare i el fill, per si mateix o mitjançant els
seus representants legals, si és el cas, poden exercir
l’acció de reclamació de la filiació matrimonial durant
tota la seva vida.

1. Els fills nascuts a conseqüència de la fecundació assistida de la mare es consideren fills de l’home que l’ha
consentida en document públic.
2. En la fecundació assistida després de la mort de l’home que convivia amb la mare, el nascut es considerarà
fill d’aquest sempre que concorrin les condicions de
l’article 79, apartat 2, en allò que sigui d’aplicació.
CAPÍTOL II

SECCIÓ PRIMERA
REGLES COMUNES

LA RECLAMACIÓ DE LA FILIACIÓ
ARTICLE 90. FILIACIÓ MATRIMONIAL

2. L’acció pot ser exercida o continuada pels fills o
descendents del fill o pels seus hereus, dins del temps
que resti per completar el termini de dos anys comptadors des del descobriment de les proves en les quals
s’ha de fonamentar la reclamació.

ARTICLE 91. FILIACIÓ NO MATRIMONIAL

ARTICLE 85. MITJANS DE PROVA
En els processos de filiació s’admeten tota classe de
proves, llevat del que disposa l’article 98, apartat 2, en
matèria de fecundació assistida de la dona.
ARTICLE 86. PERSONES QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS
En tot procés de filiació han d’ésser demandades també les persones la paternitat, la maternitat o la filiació
de les quals sigui reclamada i les que estiguin legalment
determinades i que no intervinguin en el procés en una
altra qualitat.
En cas que el demandat hagi mort, l’acció s’ha de dirigir contra llurs hereus.
CAUTELARS EN EL JUDICI DE

FILIACIÓ

Mentre dura el procediment de reclamació o d’impugnació de la filiació, el jutge pot adoptar les mesures

Butlletí Oficial

2. No es pot reclamar una filiació que en contradigui
una altra determinada per sentència ferma.

3. Si a la mort del fill no han transcorregut quatre anys
des de la seva majoria d’edat o de la recuperació de la
plena capacitat, l’acció podrà exercir-se o continuar-se
dins del temps que falti per completar aquest termini, si
és superior a l’establert a l’apartat anterior, de dos anys.

LES ACCIONS DE FILIACIÓ

ARTICLE 87. MESURES

1. La determinació de la filiació no té cap mena d’efectes mentre n’hi ha una altra de contradictòria.

1. El fill o els seus representants legals, si és el cas,
poden exercir l’acció de reclamació de la filiació no
matrimonial durant tota la seva vida i, en els supòsits
del paràgraf 2 de l’article anterior poden exercir o continuar l’acció els seus fills o descendents i els seus hereus dins el temps que falti per completar els terminis
esmentats.
2. El pare i la mare poden exercir, durant tota la seva
vida, l’acció de reclamació de paternitat o maternitat no
matrimonial, en nom i interès propi, si el seu reconeixement no ha estat eficaç per falta de consentiment del
fill o d’aprovació judicial.
ARTICLE 92. ACUMULACIÓ DE PRETENSIONS
L’exercici de l’acció de reclamació de filiació permet
l’acumulació de l’acció d’impugnació de la filiació
contradictòria. En tot cas, és preeminent el règim jurídic de l’acció de reclamació.
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SECCIÓ TERCERA
LA IMPUGNACIÓ DE LA FILIACIÓ

2. No s’admet la impugnació que només es basi en la
fecundació assistida de la dona, si s’ha practicat
d’acord amb els articles 84 i 89 d’aquest Codi.

ARTICLE 93. IMPUGNACIÓ PEL PARE DE LA PATERNITAT
MATRIMONIAL

ARTICLE 99. IMPUGNACIÓ DE LA MATERNITAT

1. El marit pot exercir l’acció d’impugnació de la paternitat matrimonial en el termini de dos anys comptadors
des de la data en què conegui el naixement del fill o del
descobriment de les proves en les quals fonamenta la
impugnació.

La mare i el fill, durant tota la seva vida, poden exercir
l’acció d’impugnació de la maternitat, si proven la suposició de part o que no és certa la identitat del fill.
També poden exercir-la els altres afectats en el termini de dos anys des del naixement o des del coneixement
de les proves que fonamentin la impugnació.

2. L’acció d’impugnació es transmet als fills o descendents i als seus hereus si el marit mor després d’haver
interposat l’acció o abans que fineixin els terminis establerts en l’apartat anterior. En aquests casos, l’acció
pot ésser exercida per qualsevol dels legitimats, dins el
temps que resti per completar els esmentats terminis.
3. Si el marit mor sense tenir coneixement del naixement o de les proves en què ha de fonamentar l’acció,
els dos anys es compten des de la data en què el conegui la persona legitimada per impugnar.
ARTICLE 94. IMPUGNACIÓ PER LA MARE DE LA PATERNITAT
MATRIMONIAL

La mare pot impugnar la paternitat matrimonial durant
els dos anys següents al descobriment de les proves en
les quals es fonamenta la impugnació.
ARTICLE 95. IMPUGNACIÓ PEL FILL
El fill pot exercir l’acció d’impugnació de la paternitat
matrimonial dins els dos anys següents a la majoritat,
a la recuperació de la plena capacitat o al descobriment
de les proves en què fonamenti la impugnació.
ARTICLE 96. IMPUGNACIÓ DE LA FILIACIÓ NO MATRIMONIAL
1. L’acció d’impugnació de la paternitat no matrimonial pot ésser exercida pels qui en resultin afectats en el
termini de dos anys comptadors des de l’establiment de
la filiació que s’impugna o, si escau, des del moment en
què es conegui aquest establiment o de l’aparició de
noves proves contràries a la paternitat.

CAPÍTOL III
EFECTES DE LA FILIACIÓ
ARTICLE 100. EFECTES DE LA FILIACIÓ
1. Tota filiació produeix els mateixos efectes civils,
sens perjudici dels efectes específics de la filiació adoptiva.
2. La filiació determina la potestat del pare i de la mare,
els cognoms, els aliments i els drets successoris. El fill,
en arribar a la majoria d’edat, o en ser emancipat, pot
alterar l’ordre dels seus cognoms.
ARTICLE 101. EFICÀCIA LIMITADA
1. Els efectes de la declaració de filiació es limiten a la
mera determinació d’aquest estat, a petició del fill major d’edat o emancipat o del seu representant legal si:
a) El progenitor ha estat condemnat per sentència ferma en procediment penal per causa de les relacions que
han donat lloc a la filiació.
b) La filiació ha estat declarada judicialment amb
l’oposició del progenitor.
c) El reconeixement s’ha fet amb mala fe o amb abús
de dret.
2. La determinació de la filiació en els casos esmentats
en l’apartat anterior no produeix cap efecte a favor del
progenitor, el qual resta sempre obligat a vetllar pel fill
i a procurar-li aliments.

2. En el cas del fill, l’acció caduca als dos anys comptadors
des de la majoria d’edat o des de la recuperació de la plena
capacitat o de l’aparició de les proves abans esmentades.

TÍTOL IV

ARTICLE 97. RECONEIXEMENT VICIAT

L’ADOPCIÓ

L’acció d’impugnació del reconeixement fet amb error,
violència o intimidació correspon a qui l’ha atorgat.
L’acció caduca al cap de dos anys, des que cessa el vici
del consentiment, i pot ésser continuada pels fills, els
descendents i els hereus de l’atorgant o exercida per
aquests, si aquell mor abans de transcórrer els dos anys,
durant el termini que resti.
ARTICLE 98. FASE DE LA IMPUGNACIÓ
1. Perquè prosperi qualsevol acció d’impugnació de la
paternitat matrimonial i no matrimonial, s’ha de provar
de forma concloent que el presumpte pare no és progenitor de la persona la filiació de la qual s’impugna.
Aquesta regla també s’aplica a la impugnació del reconeixement patern que no sigui per error, violència o
intimidació.

Butlletí Oficial

CAPÍTOL I
REQUISITS
ARTICLE 102. PERSONES QUE PODEN ADOPTAR
1. Per poder adoptar es requereix:
a) Estar en ple exercici dels drets civils.
b) Ser major de vint-i-cinc anys i tenir com a mínim
catorze anys més que l’adoptat.
2. Només s’admet l’adopció per més d’una persona en
el cas dels cònjuges o de la parella d’home i dona que
convisquin maritalment amb caràcter estable. En
aquests casos, n’hi ha prou que un dels adoptants hagi
complert vint-i-cinc anys.
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ARTICLE 103. PERSONES QUE NO PODEN ADOPTAR

ARTICLE 107. PROPOSTA D’ADOPCIÓ

No poden adoptar:

1. Si hi ha hagut acolliment simple o preadoptiu, per
iniciar l’expedient d’adopció, cal la proposta prèvia de
l’organisme competent, en la qual s’han de fer constar,
degudament acreditades les dades següents:

a) Els pares que hagin estat privats de la potestat o les
persones que hagin estat remogudes d’un càrrec tutelar.
b) El tutor al seu tutelat, fins que no hagi estat aprovat
el compte final de la tutela.
ARTICLE 104. PERSONES QUE PODEN SER ADOPTADES

a) La idoneïtat de la persona o persones que volen
adoptar ateses les condicions personals, socials, familiars, econòmiques i la seva aptitud educadora.

1. Poden ser adoptats els menors no emancipats en els
següents supòsits:

b) L’últim domicili, si és conegut, dels pares, dels tutors
o dels guardadors de l’adoptat.

a) Els fills del cònjuge o de la persona de sexe diferent
amb qui l’adoptant conviu maritalment amb caràcter
estable, sempre que no estigués determinada legalment
la filiació respecte de l’altre progenitor o aquest hagués
mort o estigués privat de la potestat o incurs en una
causa de privació d’aquesta o hagués donat l’assentiment.

2. En el cas d’adopció de l’acollit en forma simple, la
proposta prèvia ha d’acreditar, a més, que concòrren els
requisits de l’acolliment preadoptiu.

b) Els orfes i parents de l’adoptant en tercer grau de
consanguinitat o afinitat.

3. No cal la proposta prèvia en els casos de les lletres
a), b) i c) de l’apartat 1, ni en els casos de l’apartat 2 de
l’article 104 d’aquest Codi, ni si el menor porta més
d’un any en situació d’acolliment preadoptiu i no ha
estat revisada la mesura adoptada en el moment d’iniciar-se l’expedient d’adopció.

c) Els que estiguin sota la tutela del qui vol adoptar.

ARTICLE 108. CONSENTIMENT DE L’ADOPCIÓ

d) Els que estiguin en situació d’acolliment preadoptiu
per qui el té acollit.

L’adoptant o els adoptants i l’adoptat, si té dotze any o
més, han de donar el seu consentiment a l’adopció davant el jutge.

e) Els que estiguin en situació d’acolliment simple dels
qui el volen adoptar, quan no sigui previsible el retorn
d’aquell a la seva família perquè concorri alguna de les
circumstàncies de l’acolliment preadoptiu o altres que
facin impossible el reintegrament.
2. Es pot adoptar un major d’edat o un menor emancipat si ha estat convivint ininterrompudament amb
l’adoptant des d’abans d’haver complert catorze anys o
si ha estat en situació d’acolliment simple o preadoptiu
durant més d’un any, abans de la majoritat o l’emancipació.
3. En els supòsits de les lletres a, b, c i d de l’apartat 1
es pot constituir l’adopció, encara que un dels adoptants hagi mort si ha donat el seu consentiment a
l’adopció davant del jutge.
ARTICLE 105. PERSONES QUE NO PODEN SER ADOPTADES
No poden ser adoptats:
a) Els descendents.
b) Els parents en segon grau de la línia col·lateral per
consanguinitat o per afinitat, mentre dura el matrimoni que origina aquest parentiu.

ARTICLE 109. ASSENTIMENT A L’ADOPCIÓ
1. Han de donar el seu assentiment a l’adopció, si no
estan impossibilitats per fer-ho:
a) El cònjuge de l’adoptant, llevat del cas de separació
judicial o separació de fet de mutu acord i que consti
fefaentment, o la persona amb qui l’adoptant conviu
maritalment amb caràcter estable.
b) El pare i la mare de l’adoptat, llevat que hagin estat
privats legalment de la potestat o estiguin incursos en
una causa de privació d’aquesta, o si el menor ha estat
en situació d’acolliment preadoptiu amb oposició no
admesa judicialment, o durant més d’un any, sense
oposició, abans de la majoritat o l’emancipació.
2. L’assentiment s’ha de donar sempre davant el jutge.
La mare no pot donar-lo fins que hagin passat trenta
dies del part.
3. L’assentiment dels pares no es pot referir a un adoptant determinat, llevat del cas excepcional que una causa raonable ho justifiqui.
ARTICLE 110. PERSONES QUE HAN DE SER ESCOLTADES

CAPÍTOL II
CONSTITUCIÓ I RÈGIM

El jutge ha d’escoltar en l’expedient d’adopció:

SECCIÓ PRIMERA

a) Els pares dels qui no fa falta l’assentiment, llevat
d’aquells que estan privats de la potestat.

CONSTITUCIÓ

b) El tutor o el guardador de l’adoptat.

ARTICLE 106. PROCEDIMENT

c) L’adoptat menor de dotze anys si té prou coneixement.

En l’adopció s’ha de tenir en compte sempre l’interès
de l’adoptat i es constitueix per resolució judicial
d’acord amb les normes d’aquest Codi i amb les de
procediment de la Llei d’Enjudiciament Civil.

d) Els fills de l’adoptant o adoptants i si és el cas, els de
l’adoptat, si tenen prou coneixement i és possible.
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SECCIÓ SEGONA
ADOPCIÓ INTERNACIONAL
ARTICLE 111. ADOPCIÓ DE MENORS ESTRANGERS
Els menors estrangers només poden ser adoptats si les
autoritats de l’estat d’origen del menor confirmen que:
a) El menor pot ser adoptat.
b) L’adopció respon a l’interès del menor.
c) Han estat donats lliurement i sense rebre cap tipus de
contraprestació els consentiments requerits per a
l’adopció, amb coneixement de les conseqüències i
efectes que es derivin, especialment pel que fa al trencament de tot vincle jurídic amb la família d’origen.
d) El menor, que té prou coneixement, ha estat escoltat.
ARTICLE 112. TRAMITACIÓ
1. En defecte de conveni internacional en la matèria,
l’organisme competent només tramita les adopcions de
menors originaris d’aquells països en els quals quedi
suficientment garantit el respecte als principis i a les
normes de l’adopció internacional i la intervenció deguda dels seus organismes administratius i judicials.
2. Per tal de garantir el ple respecte als drets dels menors, en el cas d’adopcions internacionals, l’organisme
competent exerceix les funcions següents:
a) Prendre les mesures per a evitar lucres indeguts i
impedir pràctiques contràries a l’interès del menor.
b) Reunir i conservar la informació relativa a l’adoptat
i als seus orígens i, en la mesura permesa per la legislació vigent, garantir-ne l’accés.
c) Facilitar i seguir els procediments d’adopció.
d) Assessorar sobre l’adopció i, en cas necessari i en la
mesura permesa per la legislació vigent, fer el seguiment de les adopcions.

2. L’adopció extingeix el parentiu entre l’adoptat i la
seva família d’origen, llevat dels casos d’adopció d’un
fill del cònjuge o de persona de sexe diferent amb qui
l’adoptant conviu maritalment amb caràcter estable i
d’adopció entre parents fins al quart grau.
3. Els vincles de l’adoptat amb la seva família d’origen
es mantenen només en els casos que estableix la llei i,
en especial, als efectes dels impediments per contraure matrimoni i als casos en els quals es manté el dret a
la successió intestada.
ARTICLE 115. COGNOMS DE L’ADOPTAT
1. La persona que és adoptada per dues persones porta els cognoms dels adoptants en l’ordre que estableix
la llei. L’adoptat per una persona porta els cognoms
d’aquesta, llevat del cas a què es refereix la lletra a) de
l’apartat 1 de l’article 104 d’aquest Codi, en el qual
conserva el cognom del pare o de la mare, segons correspongui.
2. L’ordre dels cognoms es pot invertir a petició de
l’adoptant en el moment de l’adopció o de l’adoptat a
partir de l’emancipació o de la majoritat.
3. Malgrat tot, l’adoptat major d’edat o emancipat pot
conservar els cognoms d’origen, si així ho sol·licita en
el moment de l’adopció.
ARTICLE 116. CONEIXEMENT DE DADES BIOLÒGIQUES
1. L’adoptat, a partir de la majoritat o de l’emancipació,
pot exercir les accions que condueixin a esbrinar quins
han estat els seus progenitors biològics, la qual cosa no
afecta la filiació adoptiva.
2. L’adoptat pot sol·licitar en interès de la seva salut les
dades biogenètiques dels seus progenitors. També ho
poden fer els adoptants mentre aquell és menor d’edat.
3. L’exercici d’aquests drets es duu a terme sens detriment del deure de reserva de les actuacions.

e) Seleccionar les famílies demandants segons uns criteris i uns processos establerts.

SECCIÓ QUARTA

ARTICLE 113. FUNCIONS DE MEDIACIÓ

EXTINCIÓ

Només pot intervenir amb funcions de mediació per a
l’adopció internacional l’organisme competent de la Generalitat. No obstant això, la Generalitat pot acreditar
entitats col·laboradores per a l’exercici d’aquestes funcions en els termes i amb el compliment dels requisits que
s’estableixin per reglament. En tot cas, aquestes entitats
han d’ésser sense ànim de lucre, han d’estar legalment
constituïdes, tenir com a finalitat la protecció de menors
i han de defensar l’interès primordial del menor per damunt de cap altre, d’acord amb les normes de dret internacional aplicables. S’han de sotmetre a les directrius, la
inspecció i el control de l’organisme competent.

ARTICLE 117. IRREVOCABILITAT

SECCIÓ TERCERA

1. L’extinció de l’adopció comporta el restabliment de
la filiació per naturalesa. El jutge pot acordar que el
restabliment de la filiació ho sigui nomès del progenitor que ha exercit l’acció.

EFECTES ESPECÍFICS DE LA FILIACIÓ ADOPTIVA
ARTICLE 114. EFECTES ESPECÍFICS DE L’ADOPCIÓ
1. L’adopció origina relacions de parentiu entre l’adoptant, els seus ascendents i descendents, i l’adoptat i els
seus descendents.
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1. L’adopció és irrevocable. Nogensmenys, el jutge pot
establir, en interès de l’adoptat, l’extinció de l’adopció
si el pare o la mare per naturalesa no havien intervingut en l’expedient d’adopció, o si havent-hi d’intervenir d’acord amb la llei, no ho feren per causa que no els
fos imputable.
2. El pare o la mare han d’exercir l’acció dins dels dos
anys següents a l’adopció.
ARTICLE 118. EFECTES DE L’EXTINCIÓ

2. Els efectes patrimonials de l’adopció produïts amb
anterioritat es mantenen.
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TÍTOL V
LA POTESTAT DEL PARE I DE LA MARE
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 119. DETERMINACIÓ

en l’incompliment greu o reiterat de llurs deures. La
privació no afecta l’obligació de fer tot el que calgui per
assistir el fill menor ni la de prestar-li aliments en el
sentit més ampli.
2. El jutge ha d’acordar, en benefici i interès del fill, la
recuperació de la titularitat de la potestat quan hagi
cessat la causa que n’havia motivat la privació.

La filiació establerta jurídicament determina la potestat del pare i de la mare sobre el fill menor d’edat no
emancipat, o major d’edat incapacitat si la potestat ha
estat prorrogada o rehabilitada.

CAPÍTOL II

ARTICLE 120. EXERCICI

1. El pare i la mare exerceixen conjuntament la potestat sobre el fill, o l’exerceix un d’ells amb el consentiment de l’altre. Tanmateix, qualsevol dels dos pot fer
els actes que, d’acord amb l’ús social o les circumstàncies familiars, és normal que siguin fets per un sol dels
pares o els actes que siguin de necessitat urgent.

1. La potestat constitueix una funció inexcusable i, en
el marc de l’interès general de la família, s’exerceix en
benefici del fill per facilitar el ple desenvolupament de
la seva personalitat.
2. Abans de prendre decisions que l’afectin, el pare i la
mare han d’informar i d’escoltar el fill de dotze anys o
més i el de menys de dotze si té prou coneixement.
3. Les limitacions a la capacitat d’obrar dels fills menors d’edat s’han d’interpretar de forma restrictiva.
ARTICLE 121. INTERVENCIÓ JUDICIAL
1. El jutge pot adoptar les mesures que consideri oportunes per evitar qualsevol perjudici a la persona del fill.
Si la gestió del pare i de la mare resulta perjudicial per
al seu patrimoni o interès, pot exigir la prestació de
garanties suficients, limitar les facultats de disposició o
gestió del pare i de la mare o, fins i tot, nomenar un
administrador judicial.
2. El fill, el pare o la mare, encara que no tinguin l’exercici de la potestat, els altres parents del fill fins al quart
grau per consanguinitat i fins al segon per afinitat i, en tot
cas, el ministeri fiscal, estan legitimats per a demanar
l’adopció de les mesures especificades en l’apartat 1.
3. El jutge, abans de dictar qualsevol de les resolucions
determinades per aquesta Llei, ha d’escoltar el fill de
dotze anys o més i el de menys si té prou coneixement.
ARTICLE 122. RELACIONS PERSONALS
1. El pare i la mare, encara que no tinguin l’exercici de
la potestat, tenen el dret de relacionar-se personalment
amb el fill, excepte quan aquest hagi estat adoptat, o
quan la llei o una resolució judicial ho disposin.
2. El pare i la mare han de facilitar la relació del fill
amb els parents i altres persones i només la poden impedir quan n’hi hagi una causa justa.
3. El jutge pot suspendre, modificar o denegar el dret de
tenir les esmentades relacions personals quant al pare
i la mare, si aquests incompleixen llurs deures, i en tots
els casos, si les relacions poden perjudicar el menor o
si hi concorre una altra causa justa. També pot prendre
les mesures necessàries amb vista a l’efectivitat
d’aquestes relacions personals.

L’EXERCICI DE LA POTESTAT
ARTICLE 124. EXERCICI CONJUNT

2. En els actes d’administració ordinària i respecte als
tercers de bona fe, es presumeix que el pare actua amb
el consentiment de la mare o la mare amb el consentiment del pare. Han d’actuar conjuntament en els actes
o negocis extraordinaris i en els que requereixen l’autorització judicial, el pare i la mare han d’actuar
d’acord amb el que estableix l’article 139.
3. La potestat és exercida exclusivament pel pare o per
la mare en els casos d’impossibilitat, absència o incapacitat de l’altre progenitor o per qualsevol altra causa
que impedeixi aquest exercici.
ARTICLE 125. DESACORDS
1. En cas de desacord ocasional, el jutge, a instàncies
del pare o de la mare i després d’haver-los escoltat tots
dos i el fill major de dotze anys i el de menys si té prou
coneixement, atribueix sense ulterior recurs al pare o a
la mare la facultat de decidir.
2. Per acord del pare i de la mare, formalitzat en document públic, la intervenció judicial pot ésser substituïda per l’acord dels dos parents més pròxims del fill als
quals fa referència l’article 149 del Codi de successions, formalitzat també en document públic. A aquests
efectes, els germans del fill no poden intervenir com a
parents més pròxims d’aquest. Si aquests parents no
arribessin a l’acord, es pot instar la intervenció judicial.
ARTICLE 126. EL CAS DE VIDA SEPARADA DEL PARE I DE LA
MARE

1. Si el pare i la mare viuen separats, de comú acord
formalitzat en escriptura pública, poden delegar l’exercici de la potestat en aquell que convisqui amb el fill o
acordar que aquest exercici correspongui a ambdós
conjuntament o amb distribució de funcions entre ells.
En qualsevol moment, el pare o la mare, separadament,
poden deixar sense efecte tant aquella delegació com
aquesta distribució.

ARTICLE 123. PRIVACIÓ DE LA POTESTAT

2. En cas de desacord sobre l’exercici de la potestat,
decideix el jutge.

1. El pare i la mare poden ésser privats de la titularitat
de la potestat només per sentència ferma, fonamentada

3. En tot cas, les obligacions de guarda han d’ésser
exercides per aquell dels dos, pare o mare, que en cada
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moment tingui el menor amb ell, bé perquè hi tingui
assignada de fet o de dret la residència habitual, bé
perquè el menor s’hi trobi en companyia a conseqüència del règim de comunicació i de relació que s’hagi
establert.
ARTICLE 127. DEURE D’INFORMACIÓ
Quan l’exercici de la potestat és atribuït al pare o a la
mare o distribuït entre ells dos, aquell que el tingui atribuït ha d’informar l’altre immediatament que tingui
lloc algun fet rellevant en la cura del fill i del seu patrimoni i, amb caràcter general, almenys cada tres mesos.
ARTICLE 128. CONSENTIMENTS GENERALS
A fi de facilitar l’exercici de la potestat en els casos
determinats per l’article 126 d’aquest Codi, el pare i la
mare poden conferir-se consentiments de caràcter general o especial en escriptura pública, revocables en tot
moment, llevat que la llei o una resolució judicial ferma ho disposin altrament.
ARTICLE 129. DESACORDS REITERATS
El jutge, després d’haver escoltat el fill major de dotze
anys o de menys si té prou coneixement, pot atribuir
totalment o parcialment l’exercici de la potestat al pare
o a la mare separadament o distribuir-ne entre ells les
funcions de manera temporal, fins a un termini màxim
de dos anys, quan els desacords siguin reiterats o hi
concorri qualsevol causa que dificulti greument l’exercici conjunt de la potestat.
ARTICLE 130. PARES MENORS
1. El pare o la mare menors d’edat exerceixen la potestat sense necessitat de cap assistència en els casos següents :
a) Si estan casats amb una persona major d’edat, respecte als fills comuns.
b) Si estan emancipats.
2. En els casos no determinats i en els exclosos en
l’apartat 1, el pare o la mare menors necessiten, per
exercir la potestat, l’assistència del pare i de la mare
respectius o d’aquell dels dos que tingui l’exercici de la
potestat o, si aquests hi manquen, del tutor o curador.
3. En els casos de desacord entre les persones que han
de donar l’assistència o entre aquestes i el menor titular de la potestat, com també en el cas d’impossibilitat
de prestació de l’assistència, l’autorització és acordada
pel jutge. Aquesta autorització pot ésser substituïda per
l’acord dels dos parents del menor indicats per l’article
125.2 d’aquest Codi, amb els requisits que s’hi estableixen.
CAPÍTOL III
EL CONTINGUT DE LA POTESTAT
ARTICLE 131. DEURES DELS PARES
1. En virtut de la potestat, el pare i la mare han de tenir cura dels fills i tenen en relació amb ells els deures
de convivència, d’aliments en el sentit més ampli,
d’educació i de formació integral.
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2. El pare i la mare, amb motiu suficient, poden decidir que el fill resideixi en un lloc diferent del domicili
familiar.
3. El pare i la mare poden corregir el fill en potestat
d’una manera proporcionada, raonable i moderada,
amb ple respecte a la seva dignitat i sense imposar-li
mai sancions humiliants ni que atemptin contra els seus
drets. A aquest objecte, poden sol·licitar excepcionalment l’assistència i la intervenció dels poders públics.
ARTICLE 132. DEURES DEL FILL
El fill, mentre està sota la potestat del pare i de la mare,
ha d’obeir-los, llevat que intentin imposar-li conductes
indignes o delictives, i tots s’han de respectar mútuament.
ARTICLE 133. ADMINISTRACIÓ DELS BÉNS
1. El pare i la mare que exerceixen la potestat han d’administrar els béns del fill amb la diligència exigible a un
bon administrador, segons la naturalesa i les característiques dels béns.
2. Pertanyen al fill els fruits i els rendiments dels seus
béns i drets, com també li pertanyen els guanys de la
seva pròpia activitat i els béns o els drets que en puguin
derivar.
ARTICLE 134. CONTRIBUCIÓ DE LES DESPESES FAMILIARS
1. El fill té el deure de contribuir equitativament a les
despeses familiars amb els ingressos que obtingui de la
seva activitat, amb el rendiment dels seus béns i drets
i amb el seu treball en interès de la família mentre visqui amb els pares o amb el pare o la mare. Per tant, el
pare i la mare poden destinar els fruits dels béns i drets
que administren al manteniment de les despeses familiars en la part que equitativament correspongui.
2. Si hi ha béns i drets del fill no administrats pel pare
i la mare, la persona que els administra ha de lliurar a
aquells, o a aquell dels dos que tingui l’exercici de la
potestat, en la part que correspongui, els fruits i els rendiments dels béns i els drets afectats. Se n’exceptuen els
fruits procedents de béns i drets atribuïts especialment
a l’educació o la formació del fill, que només s’han de
lliurar en la part sobrera o, si el pare i la mare no disposen d’altres mitjans, en la part que, segons l’equitat,
el jutge determini.
ARTICLE 135. EXERCICI DE L’ADMINISTRACIÓ
1. En l’exercici de l’administració dels béns i els drets
del fill, el pare i la mare estan dispensats de fer inventari i són responsables dels danys i perjudicis produïts
en els interessos administrats per dol o culpa pròpia.
2. El pare i la mare no tenen dret a remuneració per raó
de l’administració, però sí que en tenen a ésser rescabalats amb càrrec al patrimoni administrat, si el rescabalament no es pot obtenir d’altra manera, per les despeses
suportades i els danys i perjudicis que els hagi causat
aquella, si no són imputables a dol o culpa pròpia.
ARTICLE 136. FI DE L’ADMINISTRACIÓ
1. Al final de l’administració, el pare i la mare han de
restituir el patrimoni administrat. Les despeses de restitució són a càrrec d’aquest.
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2. El pare i la mare estan obligats a retre comptes al final de llur administració si el fill i, si és el cas, el seu
representant legal, ho reclamen. En aquest cas, la rendició de comptes s’ha de fer en el termini de sis mesos,
comptadors des de la data de la reclamació, termini que
pot ésser prorrogat pel jutge, amb justa causa, per un
altre període de tres mesos com a màxim.
3. L’acció per exigir el compliment d’aquesta obligació
prescriu als dos anys.
ARTICLE 137. BÉNS EXCEPTUATS DE L’ADMINISTRACIÓ
A més del cas d’administració judicial determinat per
l’article 121.1 d’aquest Codi, s’exceptuen de l’administració dels pares els béns i els drets següents:
a) Els adquirits pel fill per donació, herència o llegat
quan el donant o causant ho hagi ordenat així de manera expressa, en el qual cas s’ha de complir estrictament
la voluntat expressada sobre l’administració d’aquests
béns i sobre la destinació de llurs fruits.
b) Els adquirits per títol successori, si el pare, la mare
o tots dos han estat desheretats justament o n’han estat
exclosos per causa d’indignitat.

g) Constituir societats que no limitin la responsabilitat
dels socis o adquirir-hi la condició de soci.
h) Transigir en qüestions relacionades amb els béns o
els drets indicats en les lletres a, b, c, d, e, f i g.
2. L’autorització judicial es concedeix en interès del fill
en cas d’utilitat o necessitat justificades degudament i
amb audiència prèvia del ministeri fiscal.
3. L’autorització judicial es pot donar per a una pluralitat d’actes de la mateixa naturalesa o referents al mateix negoci o societat, encara que siguin futurs, quan
sigui convenient per als interessos del fill, ateses les
característiques dels dits actes, els quals cal especificar
amb les circumstàncies fonamentals.
ARTICLE 140. DENEGACIÓ DE LA RENÚNCIA A ADQUISICIONS
GRATUÏTES

La denegació de l’autorització judicial per a les renúncies de la lletra d) de l’article anterior comporta l’acceptació de la transmissió. Si es tracta d’una herència,
s’entén sempre acceptada a benefici d’inventari.
ARTICLE 141. AUTORITZACIONS ALTERNATIVES

c) Els adquirits pel fill de més de setze anys amb la seva
activitat que generi benefici, en relació amb els quals
actuarà com si fos emancipat.

1. No cal autorització judicial en relació amb els béns
i els drets adquirits per donació o a títol successori si el
donant o el causant l’han exclosa expressament.

ARTICLE 138. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

2. L’autorització judicial pot ésser substituïda pel consentiment de l’acte, manifestat en document públic:

1. Els béns i els drets assenyalats per les lletres a i b de
l’article anterior han d’ésser objecte d’una administració
especial a càrrec de la persona designada pel donant o
causant. Si no hi ha designació, han d’ésser administrats
pel pare o la mare que no hagi estat exclòs, si és el cas, o,
en darrer terme, per un administrador designat pel jutge.
2. Els béns i els drets assenyalats per la lletra c de l’article anterior han d’ésser administrats pel fill, que necessita l’assistència del pare i la mare en els supòsits
determinats per l’article 147 d’aquest Codi.
ARTICLE 139. AUTORITZACIÓ JUDICIAL

a) Del fill, si té almenys setze anys.
b) Dels dos parents més pròxims del fill, en la forma
establerta per l’article 125.2 d’aquest Codi.
ARTICLE 142. MANCA D’AUTORITZACIÓ
Els actes determinats per l’article 139.1, d’aquest Codi
són anul·lables si s’han fet sense l’autorització judicial
o sense els requisits exigits per l’article anterior. L’acció per a impugnar-los caduca als quatre anys d’haver
accedit el fill a la majoritat.
ARTICLE 143. REPRESENTACIÓ LEGAL

1. El pare i la mare o, si és el cas, l’administrador especial, en relació amb els béns o els drets del fill, necessiten autorització judicial per:

1. El pare i la mare titulars de la potestat sobre els fills
menors d’edat no emancipats són els representants legals d’aquest.

a) Alienar o gravar béns immobles, embarcacions i aeronaus inscriptibles, establiments mercantils o industrials
o elements essencials d’aquests; drets de propietat intel·lectual i industrial, patents o marques, béns mobles de
valor extraordinari i objectes d’art o preciosos, i també
per a alienar o renunciar drets reals sobre els béns esmentats, amb l’excepció de les redempcions de censos.

2. S’exceptuen de la representació legal atribuïda als
pares:

b) Alienar o gravar valors, accions o participacions socials, llevat de l’alienació, almenys pel preu de cotització, de les accions cotitzades en borsa.

a) Els actes relatius als drets de la personalitat, llevat
que les lleis que els regulin ho disposin altrament.
b) Els actes que, de conformitat amb les lleis i segons
l’edat i la capacitat natural, pugui fer el fill per ell mateix.

c) Renunciar crèdits.

c) Els actes en els quals hi hagi un conflicte d’interessos entre el pare o la mare i el fill o entre el qui exerceix
la potestat i el fill.

d) Renunciar donacions, herències o llegats; acceptar
llegats i donacions modals o oneroses.

d) Els actes relatius als béns exclosos de l’administració del pare o de la mare.

e) Donar i prendre diners en préstec.

ARTICLE 144. PRESTACIÓ PERSONAL

f) Avalar o prestar fiança o constituir drets de garantia
d’obligacions alienes.

Per a qualsevol acte que impliqui alguna prestació personal del fill, es requereix el seu consentiment si té
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dotze anys o més, o si, tenint-ne menys de dotze, té
prou coneixement.
ARTICLE 145. CONTRAPOSICIÓ D’INTERESSOS
Si en algun assumpte hi ha contraposició d’interessos
entre el fill i el pare o la mare, quan la potestat és exercida per ambdós, el fill és representat per aquell dels
dos pares amb el qual no tingui contraposició d’interessos. Quan la contraposició és amb el pare i la mare conjuntament o amb el que exerceix la potestat, s’ha de
nomenar el defensor judicial que estableix el títol VI
d’aquest Codi.
CAPÍTOL IV
L’EXTINCIÓ DE
L’EMANCIPACIÓ

LA

POTESTAT

I

ELS

EFECTES

DE

ARTICLE 146. CAUSES D’EXTINCIÓ
Sens perjudici del que preveu l’article 123 d’aquest
Codi, la potestat del pare i de la mare s’extingeix per:
a) La mort o la declaració de mort del pare i de la mare
o del fill.
b) L’adopció del fill, llevat el cas d’adopció d’un fill del
cònjuge o de persona de sexe diferent amb qui l’adoptant conviu maritalment de forma estable.
c) L’emancipació.
d) La declaració d’absència del pare, de la mare o del
fill.
ARTICLE 147. ACTUACIÓ DEL FILL EMANCIPAT
1. El fill emancipat pot actuar, en relació amb la seva
persona i els seus béns i drets, com si fos major d’edat,
però necessita que el pare i la mare o, si tots dos manquen o estan impedits per a exercir l’assistència que la
llei determina, el curador o, si és casat amb una persona major d’edat, el cònjuge complementin la seva capacitat en els actes següents:
a) Els actes determinats per l’article 139, apartat 1,
d’aquest Codi.
b) L’acceptació del càrrec d’administrador en qualsevol
mena de societats.
c) Els actes que excedeixin l’administració ordinària
pel que fa als béns adquirits pel fill de més de setze
anys amb la seva activitat que generi benefici.
2. La complementació de capacitat no es pot concedir
de manera general, però es pot donar per a una pluralitat d’actes de la mateixa naturalesa o els referits al
mateix negoci, activitat o societat, encara que siguin
futurs, quan sigui convenient ateses les característiques
dels dits actes, les circumstàncies fonamentals dels
quals, però, cal especificar.
3. En els casos de desacord o d’impossibilitat, la
complementació de capacitat ha d’ésser substituïda per
l’acord del jutge o de les persones indicades per l’article 125.2 d’aquest Codi amb els requisits que aquest
exigeix.
4. El mateix tractament rep el qui ha estat sotmès a tutela quan obté el benefici de la majoria d’edat.
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CAPÍTOL V
PRÒRROGA I LA REHABILITACIÓ DE LA POTESTAT
ARTICLE 148. PRÒRROGA
La declaració judicial d’incapacitat del fill menor no
emancipat comporta la pròrroga de la potestat del pare
i de la mare quan el fill arriba a la majoria d’edat, en els
termes que resultin d’aquella declaració.
ARTICLE 149. REHABILITACIÓ
La declaració judicial d’incapacitat del fill major d’edat
o emancipat, si no hi ha designació de tutor per ell
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 157
d’aquest Codi o bé si no correspon la constitució de la
tutela a favor del cònjuge o de la persona que es trobi
en la relació de parella de fet regulada per aquest Codi,
o dels descendents i viuen encara el pare o la mare que
eren els titulars de la potestat, comporta la rehabilitació
d’aquesta potestat, que s’ha d’exercir, d’acord amb les
excepcions que pugui establir la resolució judicial, tal
com si l’incapacitat fos menor d’edat.
ARTICLE 150.
CURATELA

CONSTITUCIÓ

DE LA TUTELA O DE LA

El jutge, no obstant el que disposen els articles 148 i
149 d’aquest Codi, atesa l’edat i la situació personal i
social del pare i de la mare, el grau de deficiència del
fill incapaç i les seves relacions personals, pot no acordar la pròrroga o la rehabilitació de la potestat i ordenar la constitució de la tutela o de la curatela.
ARTICLE 151. EXTINCIÓ
1. La potestat prorrogada o rehabilitada del pare i la
mare s’extingeix per:
a) Les causes establertes a les lletres a, b i d de l’article
146 d’aquest Codi.
b) La declaració judicial de cessació de la incapacitat
del fill.
c) La constitució posterior de la tutela a favor del cònjuge o de descendents.
d) El matrimoni de l’incapaç amb persona major d’edat
capaç.
2. Si en cessar la potestat prorrogada o rehabilitada
subsisteix la incapacitació, s’ha de constituir la tutela o
la curatela.

TÍTOL VI
LA TUTELA I LES ALTRES INSTITUCIONS TUTELARS
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 152. TITULARS DE LA FUNCIÓ
1. La tutela i, en general, les funcions tutelars s’exerceixen sempre en interès dels tutelats i asseguraran la protecció de la seva persona, l’administració i la guarda
dels seus béns i, en general, l’exercici dels seus drets.
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2. La guarda i la protecció de la persona i els béns o
només de la persona o els béns dels menors que no estiguin sotmesos a la potestat del pare i la mare i dels
incapacitats correspon, segons els casos:
a) Al tutor.
b) A l’administrador patrimonial
c) Al curador.
d) Al defensor judicial
ARTICLE 153. EXERCICI DE LA FUNCIÓ
1. Les funcions tutelars s’exerceixen de forma gratuïta, llevat dels casos en què s’estableixi expressament
una remuneració.
2. Els titulars de les funcions tutelars han d’informar del seu
exercici el tutelat, si té prou coneixement i, sempre, quan tingui almenys dotze anys i es tracti de tutela de menor.
ARTICLE 154. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
1. Resten exclosos de l’actuació del tutor o, si és el cas,
de l’administrador patrimonial, els béns adquirits pel
tutelat per donació, herència o llegat, quan el donant o
causant n’ha ordenat una administració especial, nomenant la persona que hagi d’exercir-la.
2. El nomenament no és eficaç mentre no s’hagi acceptat la donació, l’herència o el llegat.
3. Són aplicables a l’administrador especial les normes
relatives a la tutela quant a aptitud, excusa i remoció del
tutor, així com, en allò que fa referència a l’administració i disposició dels béns afectats i a la responsabilitat
de l’administrador, en defecte d’altres establertes pel
donant o causant.
ARTICLE 155. PERSONES SOTMESES A TUTELA
Estan sotmesos a tutela:
a) Els menors d’edat no emancipats que no estiguin en
la potestat del pare i la mare o d’un d’ells.
b) Els incapacitats, quan la sentència judicial ho hagi
establert, si no estan en la potestat prorrogada o rehabilitada del pare i la mare o d’un d’ells.
ARTICLE 156. SUPÒSITS DE LA DELACIÓ

o més d’un, administradors patrimonials i curadors,
designar substituts de tots ells i ordenar que una persona o més d’una siguin excloses d’aquests càrrecs com
també nomenar qualsevol altre organisme tutelar establert per aquesta Llei. El nomenament pot ésser impugnat per les persones cridades per llei a exercir la tutela
o pel ministeri fiscal, si en constituir-se la tutela s’ha
produït una modificació sobrevinguda de les circumstàncies, explicitades o que presumptament hagin estat
tingudes en compte en efectuar-se la designació que
pugui perjudicar l’interès del tutelat. En el cas de pluralitat successiva de designacions, preval la posterior.
ARTICLE 158. TUTELA DEFERIDA DEL PARE I DE LA MARE
El pare i la mare que no hagin estat privats de la potestat poden nomenar en testament, en codicil o en escriptura pública un tutor o més d’un per a cadascun de llurs
fills menors d’edat i designar substituts dels nomenats;
aquest nomenament tant pot ésser conjunt com successiu. També poden nomenar un tutor o més d’un per als
majors d’edat incapacitats sobre els quals tinguin la
potestat prorrogada o rehabilitada. Poden ordenar l’exclusió d’una persona o més d’una del càrrec de tutor de
llurs fills menors o incapacitats i nomenar qualsevol
organisme tutelar establert per aquesta llei. Els nomenaments son efectius sempre que el pare o la mare que
els han fet no hagin estat privats de la potestat.
ARTICLE 159. SUBSTITUTS
En els casos de delació dels dos articles anteriors, si els
substituts designats són més d’un, i no s’especifica l’ordre de substitució, hom preferirà el substitut designat en
el document posterior o, si el document conté més
d’una designació, el designat en primer lloc.
ARTICLE 160.
D’EXCLUSIONS

CONCURRÈNCIA

DE NOMENAMENTS O

En cas de concurrència de nomenaments o d’exclusions
fets pel pare i per la mare, serà preferida la voluntat
d’aquell que ha exercit darrerament la potestat, sens
perjudici, si és el cas, de l’eficàcia del nomenament fet
per l’altre d’un administrador especial dels béns que ell
mateix hagi disposat per donació, herència o llegat a
favor del menor o incapaç.

1. La tutela es defereix per:
a) Testament o codicil.
b) Escriptura pública.
c) Resolució judicial.
2. La tutela dels menors desemparats es defereix en la
forma prevista a les lleis i es regeix per les seves normes especials.
CAPÍTOL II
DE LA DELACIÓ DE LA TUTELA
SECCIÓ PRIMERA
DE LA DELACIÓ VOLUNTÀRIA
ARTICLE 157. DELACIONS FETES PER UN MATEIX
Qualsevol persona, en previsió del cas d’ésser declarada incapaç, pot nomenar en escriptura pública un tutor
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ARTICLE 161. MESURES DE CONTROL
En defecte de Consell de Família, tant l’interessat com
el pare i la mare del menor o incapaç, poden establir les
mesures de control de l’actuació del tutor i, si és el cas,
de l’administrador patrimonial, que es creguin convenients.
ARTICLE 162. REMUNERACIÓ
1. En el document de la seva designació, hom pot fixar
al tutor i, si és el cas, a l’administrador patrimonial, la
remuneració que es cregui convenient, sens perjudici
del dret d’aquests a reemborsar-se de les despeses que
els origini l’exercici del càrrec.
2. El jutge o, el Consell de Família, si n’hi ha, poden
modificar la remuneració establerta, si aquesta resulta
excessiva o si resulta insuficient, ateses les circumstàncies de la tutela.
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2. També l’ha de demanar el ministeri fiscal o disposarla d’ofici el jutge, si s’assabenten que, en l’àmbit de la
seva jurisdicció, hi ha alguna persona que ha de ser
sotmesa a tutela.

SECCIÓ SEGONA
DE LA TUTELA DATIVA
ARTICLE 163. DELACIÓ
Si no hi ha tutor nomenat pel propi interessat o pel pare
i la mare, o si el designat és incapaç per exercir el càrrec,
s’excusa o n’és remogut, correspon al jutge la designació
del tutor. Igual succeirà quant a l’administrador patrimonial, si s’estima convenient la seva designació.
ARTICLE 164. ORDRE DE LA DELACIÓ
1. Per al nomenament de tutor o, si és el cas, d’administrador patrimonial, s’ha de preferir:
a) En la tutela d’incapaç, el seu cònjuge o la persona
que estigui en la relació de parella de fet amb ell regulada per aquest Codi; en ambdós casos, si el designat
conviu amb l’incapaç.
b) Els descendents de l’incapacitat si són majors d’edat
o, altrament els ascendents sens perjudici, quan correspongui, de la pròrroga o rehabilitació de la potestat del
pare i de la mare o de qualsevol d’ells.

3. Qualsevol persona que conegui aquesta circumstància ha de posar-la en coneixement del jutge o del ministeri fiscal.
ARTICLE 169. CONSTITUCIÓ
1. En tot cas, la tutela es constitueix pel jutge, amb audiència prèvia del menor o incapacitat, si té prou coneixement i sempre si té almenys dotze anys i es tracta de
tutela de menor, de les persones obligades a promoure
la constitució de la tutela i de les altres que cregui convenient.
2. Abans de constituir la tutela i si no consten en el procediment, el jutge sol·licitarà certificats del Registre de
Nomenaments Tutelars no Testamentaris i del Registre
General d’Actes d’Última Voluntat, acreditatius de
l’atorgament o no de les escriptures o els testaments
previstos als articles 157 i 158 d’aquest Codi. Si la certificació és positiva, en demanarà la còpia corresponent.

c) El cònjuge del pare o de la mare del menor o incapacitat o la persona que, en morir un o altre, es trobi
respecte a aquest en el supòsit de la relació de parella
de fet regulada per aquest Codi; en ambdós casos, si el
designat conviu amb el menor o incapacitat.

3. Un cop efectuat el nomenament, el jutge donarà possessió del càrrec al tutor i, si és el cas, a l’administrador patrimonial.

d) Els germans del menor o incapacitat.

1. Només poden ser tutors o administradors patrimonials totes les persones que estiguin en ple exercici de
llurs drets civils. També poden ser-ho les persones jurídiques dedicades a la protecció de menors i incapacitats que reuneixin els requisits establerts en la normativa vigent.

2. No obstant això, si ho estima més convenient per als
interessos del menor o incapacitat, el jutge pot alterar
l’ordre establert o elegir una altra persona.
ARTICLE 165. TUTELA DE GERMANS
Si el jutge ha de designar un tutor per a diversos germans, procurarà que el nomenament recaigui en una
mateixa persona, a fi de facilitar-ne la convivència.
ARTICLE 166. MESURES DE CONTROL
En constituir la tutela, el jutge pot establir les mesures
de vigilància i control de l’actuació del tutor o, si és el
cas, de l’administrador patrimonial, que cregui convenients.
ARTICLE 167. REMUNERACIÓ

ARTICLE 170. APTITUD

2. Les persones jurídiques han de notificar a l’òrgan
d’assessorament i supervisió de l’Administració de la
Generalitat el seu nomenament i cessament com a tutors en el termini de quinze dies des que han tingut lloc.
3. En el cas d’exercici de la tutela per persona jurídica,
s’entén que l’execució material correspon a l’òrgan que
en tingui la representació o si aquest és col·legiat, al seu
president, llevat que s’hagi designat especialment algun
dels seus membres. Aquesta designació s’haurà de formalitzar en escriptura pública, que s’inscriurà en el
Registre Civil on estigui inscrita la tutela.

El jutge pot fixar una remuneració al tutor i, si és el cas,
a l’administrador patrimonial en les circumstàncies
previstes en l’article 162 d’aquest Codi.

ARTICLE 171. INCAPACITATS

CAPÍTOL III

a) Els qui no estiguin en ple exercici de llurs drets civils.

DEL DESENVOLUPAMENT DE LA TUTELA
SECCIÓ PRIMERA
CONSTITUCIÓ DE LA TUTELA
ARTICLE 168. PERSONES

1. No poden ser tutors ni administradors patrimonials:

b) Els qui, per resolució judicial, estiguin o hagin estat
privats o suspesos de l’exercici de la potestat o d’una
tutela.
c) Els qui hagin estat remoguts d’una tutela.

OBLIGADES A PROMOURE LA

CONSTITUCIÓ

1. Les persones citades en l’article 164 d’aquest Codi
i les persones i, si és el cas, les institucions que tinguin
sota llur guarda el menor o l’incapaç estan obligades a
promoure la constitució de la tutela.
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d) Els qui estiguin complint una pena privativa de llibertat.
e) Els fallits i concursats no rehabilitats, llevat que la
tutela no inclogui l’administració dels béns.
f) Els qui hagin estat condemnats per qualsevol delic-
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te que faci suposar fonamentadament que no desenvoluparan la tutela de manera correcta.
g) Els qui per la seva conducta puguin perjudicar la
formació del menor o la cura de l’incapacitat.
h) Els qui estiguin en situació d’impossibilitat de fet per
exercir el càrrec.
i) Els qui tinguin enemistat manifesta amb el tutelat o
tinguin o hagin tingut amb ell plets o importants conflictes d’interessos.
j) Els qui no disposin de mitjans de vida coneguts.
2. No poden ser-ho tampoc les persones jurídiques desqualificades o intervingudes per l’Administració o si
les persones a què es refereix l’apartat 3 de l’article
anterior estan en alguna de les esmentades situacions
d’incapacitat, previstes a l’apartat 1 d’aquest article.
ARTICLE 172. EXCUSES
1. Es poden al·legar com a excuses per no exercir la tutela, l’edat, la malaltia, la falta de relació amb el menor
o incapaç, les derivades de les característiques peculiars de l’ocupació professional del designat o qualsevol
altra que faci especialment feixuc o pugui afectar el bon
exercici de la tutela.
2. Les persones jurídiques poden excusar-se si
no disposen de mitjans suficients per al desenvolupament adequat de la tutela.
ARTICLE 173. AL·LEGACIÓ I ACCEPTACIÓ DE L’EXCUSA
1. L’excusa s’ha d’al·legar en la constitució de la tutela, en el termini de quinze dies comptadors de la notificació del nomenament, i quan l’excusa sobrevé posteriorment, amb la màxima diligència possible.
2. La persona que s’excusa després d’haver acceptat el
càrrec està obligada a exercir la seva funció mentre el
jutge no l’accepti.
3. Simultàniament a l’admissió de l’excusa, el jutge ha
de procedir al nomenament d’un altre tutor o, si és el
cas, d’un altre administrador patrimonial.
4. L’acceptació de l’excusa comporta la pèrdua d’allò
que s’hagi deixat en consideració al nomenament.
ARTICLE 174. CAUCIÓ
1. El jutge, ateses les circumstàncies de la tutela, pot
exigir caució al tutor o, si és el cas, a l’administrador
patrimonial, abans de donar-los possessió de llur càrrec. En qualsevol moment i per justa causa, pot deixarla sense efecte o modificar-la totalment o parcialment.
2. A més, el tutor o, si és el cas, l’administrador patrimonial, han de dipositar o tenir en lloc segur els valors,
joies, obres d’art i d’altres objectes preciosos que formin part del patrimoni del menor o incapacitat, posant
el fet en coneixement del jutge.
ARTICLE 175. INVENTARI
1. El tutor i si hi ha administrador patrimonial han de
fer inventari del patrimoni del tutelat, dins el termini de
seixanta dies comptadors de la presa de possessió del
càrrec. El jutge pot prorrogar aquest termini per causa
justa, fins a un màxim de trenta dies més.
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2. Han de ser convocats a l’acte, el tutelat si té prou
coneixement i, en tot cas, si té almenys dotze anys i es
tracta de tutela de menor i, si existeix Consell de Família, el seu president.
ARTICLE 176. CONTINGUT DE L’INVENTARI
1. L’inventari ha de descriure amb detall l’actiu i el
passiu que integren el patrimoni del tutelat, incloent-hi,
si és el cas, els conceptes l’administració dels quals
hagi estat encomanada a un administrador especial, que
està obligat a facilitar al respecte les dades consegüents.
Si la tutela comprèn alguna empresa mercantil, l’inventari ha de descriure, ultra els béns i drets que integren
l’actiu, així com el passiu, els elements que n’integrin
la comptabilitat.
2. El tutor i, si és el cas, l’administrador patrimonial,
que no incloguin en l’inventari els crèdits que el tutelat tingui contra ells han de ser remoguts del seu càrrec.
Si l’omissió es refereix a un crèdit a favor d’aquells,
s’entén que aquest resta renunciat.
ARTICLE 177. FORMA DE L’INVENTARI
1. L’inventari s’ha de formalitzar judicialment o davant
de notari, cas en el qual el tutor n’ha de dipositar una
còpia en poder del jutge encarregat del Registre Civil
on estigui inscrita la tutela.
2. Si hi ha Consell de Família, el tutor n’ha de lliurar
còpia de l’inventari al president.
ARTICLE 178. MESURES POSTERIORS DE CONTROL
Si no hi ha Consell de Família, el jutge d’ofici o a instància del ministeri fiscal, del tutelat, del tutor o, si és
el cas, de l’administrador patrimonial, pot disposar, en
qualsevol moment de la tutela, les mesures que estimi
necessàries per al control del bon funcionament
d’aquella, especialment en allò que faci referència a la
gestió patrimonial.
ARTICLE 179. DESPESES
Les despeses originades per la realització de l’inventari,
la prestació de caució i les mesures de control previstes a l’article 161 d’aquest Codi i a l’article anterior,
seran a càrrec del patrimoni del tutelat.
SECCIÓ SEGONA
REMOCIÓ
ARTICLE 180. CAUSES DE REMOCIÓ
1. El tutor i, si és el cas, l’administrador patrimonial,
han de ser remoguts dels seus càrrecs, d’ofici o a sol·licitud del ministeri fiscal, del tutelat, del tutor o de
l’administrador, l’un en relació a l’altre, per causa sobrevinguda d’inhabilitació, per incompliment dels deures inherents als seus càrrecs o per ineptitud o negligència en el seu exercici. També serà remogut el tutor, si es
produeixen problemes de convivència greus i continuats amb el tutelat.
2. Abans de resoldre sobre la remoció, el jutge ha d’escoltar l’afectat, les persones que poden instar la remoció i el tutelat, si té prou coneixement i, en tot cas, si té
almenys dotze anys i es tracta de tutela de menor.
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ARTICLE 181. RESOLUCIÓ DE LA REMOCIÓ
1. La resolució que ordena la remoció ha de contenir el
nomenament de nou tutor o, si és el cas, de nou administrador patrimonial. Mentre aquesta no recaigui, el
jutge designarà un curador, que cessarà en produir-se
aquella resolució.

ARTICLE 188. OPOSICIÓ D’INTERESSOS

2. El jutge, ateses les circumstàncies del cas, pot acordar que el remogut de la tutela o de l’administració
patrimonial perdi, totalment o parcialment, allò que
hom li hagi deixat en consideració al nomenament.

ARTICLE 189. CESSAMENT D’UN TUTOR

En el cas d’oposició d’interessos amb el tutelat, si hi ha
dos tutors o tutor i administrador patrimonial, l’afectat
és substituït per l’altre. Si només hi ha un tutor o si
l’oposició d’interessos també hi és en relació amb el
substitut, el jutge nomena un defensor judicial.

EXERCICI DE LA TUTELA

1. En cas que hi hagi dos tutors, encara que l’exercici
no sigui conjunt, o que hi hagi un tutor i un administrador patrimonial, si per qualsevol causa cessa un d’ells,
la tutela o l’administració és continuada per l’altre.
Aquest ha de posar la circumstància en coneixement
del jutge, a fi que designi el corresponent substitut.

ARTICLE 182. CARÀCTER PERSONALÍSSIM
L’exercici de les funcions tutelars correspon al tutor o,
si és el cas, a l’administrador patrimonial, de forma
personalíssima.

2. També estan obligades a posar el fet en coneixement
del jutge les persones obligades a demanar la constitució de la tutela, així com, si hi ha Consell de Família,
el seu president. També pot fer-ho el tutelat.

ARTICLE 183. NOMBRE DE TITULARS
Sens perjudici del nomenament, si és el cas, d’un administrador patrimonial, la tutela és exercida per un sol
tutor, llevat dels casos següents:

ARTICLE 190. COMPTES ANUALS

SECCIÓ TERCERA

a) Quan el mateix interessat o el pare i la mare hagin
designat un segon tutor.
b) Quan la tutela correspongui a una persona casada o
que estigui en el supòsit de la relació de parella de fet
regulada per aquest Codi, i es cregui convenient que el
cònjuge o la parella també l’exerceixin.
ARTICLE 184. TUTELA DEL PARE I DE LA MARE
La tutela exercida pel pare i la mare es regeix per les regles
de la potestat. Per tant, en relació amb l’administració del
patrimoni del tutelat, s’apliquen les normes de la potestat i no
les de la tutela, especialment en allò que fa referència a la
necessitat de les autoritzacions previstes en aquest Codi.
ARTICLE 185. TUTELA COMPARTIDA
En els casos en què hi hagi dos tutors, la tutela s’exerceix en la forma que s’estableixi en constituir-la. En
defecte d’especificació, ambdós han d’actuar conjuntament. Malgrat tot, qualsevol d’ells pot realitzar els actes que, d’acord amb les circumstàncies, pot considerar-se normal que siguin exercits per un sol tutor, com
també aquells actes de necessitat urgent.
ARTICLE 186. ADMINISTRADOR PATRIMONIAL
Si existeix un administrador patrimonial, el tutor ha
d’exercir només el contingut personal de la tutela i correspon a l’administrador el contingut patrimonial. Les
decisions que concerneixin ambdós continguts s’han de
prendre conjuntament.
ARTICLE 187. DESACORDS
Els desacords entre els tutors amb facultats atribuïdes
conjuntament o entre el tutor i l’administrador patrimonial, quan hagin d’actuar també conjuntament són resolts
pel jutge o, pel Consell de Família, si escau, sense recurs
ulterior en ambdós casos, amb audiència prèvia dels
afectats i del tutelat, si té prou coneixement o si té almenys dotze anys i es tracta de tutela de menor.

Butlletí Oficial

1. En defecte de Consell de Família, el tutor i, si és el cas,
l’administrador patrimonial, han de dipositar anualment
els comptes de la tutela en poder del jutge encarregat del
Registre Civil on consta inscrita la tutela, dins dels sis
primers mesos de l’exercici següent. Malgrat tot, si el
patrimoni del tutelat és d’entitat reduïda, el jutge, després
de la primera rendició de comptes anuals, pot disposar,
prèvia audiència del tutelat, si té prou coneixement o
sempre si almenys té dotze anys i es tracta de tutela de
menor, que les successives es duguin a terme per períodes més llargs, que no ultrapassin els tres anys.
2. Si hi ha Consell de Família, els comptes es reten al
Consell, en la forma prevista en l’article 217, apartat 1,
d’aquest Codi.
ARTICLE 191. CONTINGUT DELS COMPTES ANUALS
La rendició anual de comptes ha de consistir en un estat detallat d’ingressos i despeses, un inventari de l’actiu i el passiu del patrimoni a la fi de l’exercici i el detall dels canvis amb relació a l’inventari de l’any anterior, acompanyat amb els justificants corresponents.
ARTICLE 192. RESPONSABILITAT
1. El tutor i, si és el cas, l’administrador patrimonial,
han d’exercir les funcions respectives amb la diligència
d’un bon administrador. Ambdós seran responsables de
la seva actuació davant del tutelat.
2. L’acció per reclamar aquesta responsabilitat prescriu als
tres anys comptadors des de la rendició final de comptes.
CAPÍTOL IV
CONTINGUT DE LA TUTELA
SECCIÓ PRIMERA
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 193. CURA DEL TUTELAT
1. El tutor ha de tenir cura del tutelat i li ha de procurar aliments, si els recursos del patrimoni d’aquest no
són suficients.
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2. L’administrador patrimonial, si n’hi ha, ha de facilitar al tutor els recursos corresponents, a fi que pugui
complir adequadament les seves obligacions. En cas de
desacord sobre aquest extrem, resoldrà el jutge.

d) Acceptar herències sense benefici d’inventari i renunciar herències, donacions o llegats.

ARTICLE 194. DOMICILI DEL TUTELAT

f) Donar i prendre diner en préstec.

El domicili del tutelat és el del tutor o, si n’hi ha més
d’un i tenen domicilis diferents, el d’aquell amb qui
convisqui, llevat que en la constitució de la tutela o per
resolució judicial posterior s’hagi disposat altrament.

g) Cedir a tercers els crèdits que el tutelat tingui contra
ells o adquirir a títol onerós els crèdits de tercers contra el tutelat.

ARTICLE 195. REPRESENTACIÓ DEL TUTELAT

i) Constituir societats que no limitin la responsabilitat
dels seus socis.

1 El tutor i, si és el cas, l’administrador patrimonial, en
l’àmbit de les respectives competències, són els representants legals del tutelat.
2. S’exclouen d’aquesta representació els actes següents:
a) Els relatius als drets de la personalitat, llevat que les
lleis que els regulen ho disposin altrament.
b) Aquells que, de conformitat amb les lleis i les condicions del tutelat, pugui realitzar el tutelat mateix.
c) Aquells en els quals hi ha un conflicte d’interessos
amb el tutelat.
d) Els relatius als béns exclosos de l’administració del
tutor o, si és el cas, de l’administrador patrimonial, en
particular, els que siguin objecte de l’administració
especial prevista a l’article 154 d’aquest Codi.

e) Fer la partició de l’herència o la divisió d’una cosa
comuna.

h) Avalar o prestar fermança.

j) Transigir en qüestions relacionades amb els béns o
actes indicats en els apartats anteriors.
2. L’autorització es pot donar per a una pluralitat d’actes de la mateixa naturalesa, encara que siguin futurs,
quan així sigui convenient ateses les seves característiques, especificant, però, les circumstàncies fonamentals
en què ha de tenir lloc l’actuació del tutor o de l’administrador patrimonial.
3. No cal autorització amb relació a actes relatius als
béns adquirits per donació, herència o llegat, si el donant o causant l’ha exclòs expressament.
SECCIÓ SEGONA
TUTELA DEL MENOR

ARTICLE 196. ADMINISTRACIÓ
1. El tutor o, si és el cas, l’administrador patrimonial,
administren el patrimoni del tutelat que tinguin sota la
seva cura, amb la diligència prevista a l’article 192
d’aquest Codi.

ARTICLE 199. CONVIVÈNCIA

2. Els fruits dels béns administrats pel tutor o per l’administrador patrimonial, així com els béns que adquireixi amb la pròpia activitat o indústria, pertanyen al
tutelat.

ARTICLE 200. RELACIÓ PERSONAL

ARTICLE 197. NOMENAMENT POSTERIOR D’ADMINISTRADOR
Si, amb posterioritat a la constitució de la tutela, el patrimoni del tutelat assoleix una importància considerable, el tutor pot sol·licitar al jutge el nomenament d’un
administrador patrimonial.

2. El tutor pot corregir el menor de manera proporcionada i amb el respecte degut a la seva dignitat, sense
imposar-li sancions humiliants. A aquest objecte, el
tutor pot sol·licitar l’assistència i la intervenció dels
poder públics.

ARTICLE 198. AUTORITZACIÓ PRÈVIA

ARTICLE 201. EDUCACIÓ

1. El tutor o, si és el cas, l’administrador patrimonial,
necessiten autorització del jutge o, la del Consell de
Família, si n’hi ha, per:

1. El tutor ha de proporcionar una formació integral al
menor, però, necessita l’autorització del jutge per internar al menor en un centre o en una institució d’educació especial.

a) Alienar o gravar béns immobles, establiments mercantils o industrials o elements que en siguin essencials, drets de propietat intel·lectual i industrial i objectes
d’art o preciosos, com també alienar o renunciar drets
reals sobre els esmentats béns amb excepció de les redempcions de censos.
b) Alienar o gravar accions o participacions socials, llevat de l’alienació, almenys pel preu de cotització, de les
accions cotitzades en borsa i amb exclusió també de
l’alienació dels drets de subscripció preferent.
c) Renunciar crèdits.

Butlletí Oficial

El tutor ha de conviure amb el menor. Amb motiu suficient, però, el jutge pot autoritzar que aquest resideixi en un
lloc diferent, prèvia audiència del menor si té dotze anys
o més o, si té menys de dotze anys, té prou coneixement.

1. El tutor ha de tractar el menor amb la major consideració i, en aquest marc, el menor ha de respectar el
tutor i obeir-lo.

2. En les decisions relatives a l’educació del menor, si
aquest té almenys dotze anys i manifesta una opinió
diversa, el tutor necessita l’autorització del jutge o la
del Consell de Família, si n’hi ha.
ARTICLE 202. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DEL TUTELAT
1. Si el menor té almenys setze anys, ell administra els
béns que adquireixi amb la seva feina o amb la seva
activitat, els quals, per tant, resten exclosos de l’administració del tutor o, si és el cas, de l’administrador
patrimonial.
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2. En relació a aquests béns i als seus subrogats, el
menor resta equiparat al que hagi obtingut el benefici
de l’habilitació d’edat.
ARTICLE 203. HABILITACIÓ D’EDAT
1. Si el menor ha complert setze anys i l’accepta, el tutor
o ell i l’administrador patrimonial, si és el cas, prèvia
autorització del jutge o del Consell de Família, si n’hi ha,
poden concedir a aquell el benefici de l’habilitació d’edat,
que es formalitzarà en escriptura pública.
2. L’habilitat d’edat pot actuar en relació amb la seva
persona i els seus béns igual com el menor emancipat,
si bé, el complement de capacitat previst a l’article 147
d’aquest Codi és prestat pel tutor, per l’administrador
patrimonial o per qualsevol dels tutors, si la tutela havia estat exercida per dos tutors.
SECCIÓ TERCERA
TUTELA D’INCAPACITATS
ARTICLE 204. CURA DE L’INCAPACITAT
El tutor ha de tenir cura de l’incapacitat i, en especial,
ha de fer tot el que calgui per aconseguir el major grau
possible de recuperació de la capacitat del tutelat, així
com per assolir, en la mesura que sigui possible, la seva
inserció en la societat.
ARTICLE 205. AUTORITZACIÓ PRÈVIA
1. El tutor necessita l’autorització del jutge per:
a) Internar l’incapacitat en un establiment de salut mental.
b) Aplicar-li tractaments mèdics que fonamentalment
puguin posar en greu perill la vida o la integritat física
o psíquica del tutelat.

2. En cas d’extinció de la tutela, el tutelat, el tutor, l’administrador patrimonial si és el cas i, si n’hi ha Consell
de Família, el seu president, han de comunicar la circumstància al jutge encarregat del Registre Civil. Pot
fer-ho igualment qualsevol altra persona interessada.
ARTICLE 207. RENDICIÓ FINAL DE COMPTES
1. En acabar la tutela, el tutor i, si és el cas, ell i l’administrador patrimonial, han de retre comptes finals de
la tutela al jutge en el termini de sis mesos comptadors
des de l’extinció d’aquella, prorrogables pel jutge, per
justa causa, per un altre període de tres mesos com a
màxim. L’obligació es transmet als hereus, si l’obligat
mor abans del rendiment, però, en aquest cas, el termini
s’interromp entre la defunció i l’acceptació de l’herència.
2. La rendició pot ser requerida pel tutelat o, si és el cas,
pel seu representant legal o els hereus d’aquell, i també pel president del Consell de Família, si és el cas.
L’acció de reclamació prescriu als tres anys de l’extinció del termini establert per a la rendició.
3. Les despeses necessàries de la rendició de comptes
són a càrrec de la tutela.
ARTICLE 208. RENDICIÓ DE COMPTES PER CESSAMENT
1. En el cas que, abans de l’extinció de la tutela, es produeixi el cessament del tutor o, si és el cas, de l’administrador patrimonial, aquests han de retre comptes de
la seva gestió, també al jutge, en el termini indicat en
l’article anterior, comptadors des del cessament.
2. Si el cessament és per defunció, la rendició de comptes s’ha de fer pels hereus i el termini es comptarà des
de l’acceptació de l’herència.
ARTICLE 209. APROVACIÓ DELS COMPTES

2. El tutor pot prendre les mesures indicades a l’apartat anterior sense autorització prèvia, si la seva obtenció podia implicar un retard que suposés greu risc per
al tutelat, per a terceres persones o per a les coses. En
aquest cas, haurà de comunicar la decisió presa al jutge i al Consell de Família, si n’hi ha, com a màxim, en
el termini de dos dies.

1. El jutge ha de donar o negar l’aprovació dels comptes, tant si són finals com per raó de cessament, amb
audiència, segons correspongui, del tutelat, del tutor, de
l’administrador patrimonial o del president del Consell
de Família, i podrà practicar amb aquesta finalitat les
altres diligències que estimi convenients.

CAPÍTOL V

2. L’aprovació no impedeix l’exercici de les accions
que recíprocament puguin assistir a les persones indicades en l’apartat anterior.

EXTINCIÓ DE LA TUTELA
ARTICLE 206. EXTINCIÓ DE LA TUTELA
1. La tutela s’extingeix per:
a) La majoria d’edat o l’habilitació d’edat del tutelat,
llevat que amb anterioritat hagués estat incapacitat judicialment.
b) El matrimoni del tutelat menor d’edat amb persona
capacitada.
c) La seva adopció.
d) La desaparició de la incapacitat o la modificació
d’aquesta, de forma que doni lloc a la substitució de la
tutela per la curatela.
e) La mort o la declaració d’absència o de defunció del
tutelat.

Butlletí Oficial

ARTICLE 210. MERITACIÓ D’INTERÈS
1. Les quantitats acreditades en virtut de la rendició de
comptes pel tutelat o el tutor o, si és el cas, l’administrador patrimonial, meriten l’interès legal.
2. Si el ròssec resultant és a favor del tutor o, si és el
cas, de l’administrador patrimonial, l’interès es merita
des que el tutelat és requerit de pagament, un cop aprovats els comptes i fet lliurament del patrimoni. Si és en
contra d’aquells, l’interès es merita des del moment de
l’aprovació dels comptes.
ARTICLE 211. DESAPROVACIÓ DELS COMPTES
En cas que no s’esdevingui l’aprovació dels comptes,
el jutge pot demanar al tutor o, si és el cas, a l’administrador patrimonial, o als seus hereus, les garanties que
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cregui convenients per a la protecció de l’interès del
tutelat i, en tot cas, en donarà trasllat al ministeri fiscal
a fi que insti, si escau, les accions oportunes, inclosa la
de responsabilitat.
CAPÍTOL VI
DEL CONSELL DE FAMÍLIA
ARTICLE 212. CONSTITUCIÓ
En la tutela deferida per l’interessat o pel seu pare o per
la seva mare, hom pot preveure l’existència d’un Consell de Família, que s’ha de formalitzar pel jutge en el
marc de la seva constitució.

me del tutor i, si és el cas, de l’administrador patrimonial, sobre la situació del tutelat i l’exercici de la tutela en l’any anterior, amb el corresponent rendiment de
comptes, amb el contingut previst a l’article 191
d’aquest Codi.
2. Es reuneix, a més, sempre que ho estimi convenient
el president o quan ho sol·licitin almenys dos dels seus
membres o bé el tutor o, si és el cas, l’administrador
patrimonial. En aquestes sol·licituds s’ha d’indicar el
motiu de la reunió.
3. La convocatòria s’ha de fer amb vuit dies d’antelació,
llevat dels casos d’urgència, amb indicació del lloc i de la
data i hora de la reunió, com també de l’ordre del dia.

ARTICLE 213. COMPOSICIÓ

ARTICLE 218. CONCURRÈNCIA MÍNIMA

1. El Consell de Família ha d’estar integrat per un mínim de tres membres i un màxim de cinc, nomenats pel
jutge.

1. Per a la deguda constitució del Consell de Família, és
necessària la concurrència d’almenys la meitat dels
membres, que no poden delegar-ne l’assistència.

2. Han de ser preferides per formar part del Consell o
excloses les persones designades o excloses per l’interessat o pel pare i per la mare d’aquest, a l’hora d’ordenar la
tutela. Si hom ha designat un nombre de membres superior a cinc, el jutge determina els que hagin de ser exclosos, que passaran a tenir la condició de suplents.

2. En defecte d’assistència del president, la reunió és
presidida per l’assistent de més edat i, en defecte del
secretari, actua com a tal el més jove.

3. En defecte de designació per l’interessat o pel seu
pare i per la seva mare, llevat que sigui inconvenient per
al menor o incapacitat, han de ser nomenades les persones preferides per a l’exercici de la tutela, d’acord
amb l’article 164 d’aquest Codi, a menys que hagin
estat nomenades tutor o administrador patrimonial.
ARTICLE 214. FORMA DE DESIGNACIÓ I D’EXCLUSIÓ

ARTICLE 219. ACORDS
1. Els acords del Consell de Família es prenen per majoria simple dels membres presents, i el vot del president de la reunió és un vot de qualitat.
2. Al final de la reunió, el que n’hagi estat secretari estén l’acta corresponent, amb el vist i plau de qui l’hagi presidida.
ARTICLE 220. FUNCIONS

Les designacions i les exclusions de referència a l’article anterior s’han de fer en la forma prevista als articles
157 i 158 d’aquest Codi i poden ser impugnades en la
forma prevista en el primer.

1. El Consell de Família vetlla pel bon desenvolupament de la tutela, tant en l’aspecte personal com en el
patrimonial i, amb aquesta finalitat, el president mantindrà una relació regular amb el tutor i, si és el cas,
amb l’administrador patrimonial.

ARTICLE 215. NORMATIVA APLICABLE

2. En especial, correspon al Consell:

1. Són aplicables als membres del Consell de Família,
en la mesura que correspongui, les normes de la tutela, especialment quant al nomenament, a les causes
d’incapacitat, excusa i remoció, i en matèria de responsabilitat.

a) Modificar la remuneració del tutor o, si és el cas, de
l’administrador patrimonial.

2. La seu del Consell ha d’estar en el domicili del seu
president.

c) Atorgar les autoritzacions previstes en els articles
198, 201.2 i 203 d’aquest Codi.

ARTICLE 216. CÀRRECS
1. Si no han estat designats en la constitució, el Consell
de Família elegirà d’entre els seus membres un president i un secretari.
2. El president convoca i dirigeix les reunions, representa el Consell i n’executa els acords, llevat de designació especial d’un altre dels seus membres.
3. El secretari lliura certificat dels acords, amb el vist i
plau del president, i custodia la documentació del Consell.
ARTICLE 217. REUNIONS
1. El Consell de Família es reuneix necessàriament dins
del primer trimestre de cada any, a fi de rebre l’infor-

Butlletí Oficial

b) Resoldre els desacords entre tutors o entre el tutor i
l’administrador patrimonial.

3. El Consell de Família ha de ser escoltat pel jutge en
tots els casos en què està prevista l’audiència del tutor
o del tutelat i pot dirigir-se a aquell en sol·licitud de les
mesures que cregui adequades per al bon desenvolupament, inclosa, si és el cas, la remoció del tutor o de l’administrador patrimonial.
ARTICLE 221. INTERVENCIÓ JUDICIAL
1. Si no és possible la presa d’algun acord pel Consell
de Família, per manca d’assistència a la reunió o per
qualsevol altra causa, el president i, si no ha presidit ell
la reunió, també qui ho hagi fet, ha de posar el fet en
coneixement del jutge, que resoldrà, després d’escoltar
el tutor, si és el cas, l’administrador patrimonial i el
tutelat, si té prou coneixement, i sempre, si té més de
dotze anys i es tracta de tutela de menor.
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2. A més, poden posar el fet en coneixement del jutge
el tutelat, el tutor i, si és el cas, l’administrador patrimonial i la resta de membres del Consell.
ARTICLE 222. EXTINCIÓ
El Consell de Família acaba les seves funcions amb
l’extinció de la tutela, un cop aprovats els comptes finals i lliurada la seva documentació a l’interessat o als
seus hereus.
CAPÍTOL VII
DE LA CURATELA
SECCIÓ PRIMERA

2. La sentència que declari la prodigalitat o la incapacitat relativa ha de determinar l’àmbit en el qual l’afectat pot administrar els seus béns i aquell en el qual necessita l’assistència del curador. En qualsevol cas,
aquesta assistència és necessària per als actes que disposa l’article 198 d’aquest Codi i per atorgar capítols
matrimonials.
3. Si el curador refusa prestar l’assistència en algun dels
actes que la requereixin, l’afectat pot sol·licitar l’autorització judicial per fer-ho tot sol o, alternativament, la
designació d’un curador.
ARTICLE 229. INCOMPATIBILITAT D’INTERESSOS

ARTICLE 223. CASOS DE CURATELA

En els casos en què hi hagi incompatibilitat d’interessos entre el pròdig o la persona en situació d’incapacitat
relativa i el curador, així com en el cas d’impossibilitat
d’aquest, el jutge designa un nou curador.

Estan sotmesos a curatela, amb la corresponent declaració judicial prèvia:

ARTICLE 230. CONSEQÜÈNCIES

CURATELA DE PRÒDIGS I INCAPACITATS

DE LA MANCA D’ASSIS-

TÈNCIA

a) Els menors d’edat emancipats o que han obtingut el
benefici de la majoria d’edat quan els pares o els tutors
es morin o quedin impedits per a exercir l’assistència
prescrita per la llei.
b) Els pròdigs.
c) Els incapacitats en relació amb els quals no s’hagi
considerat adequada la constitució de la tutela.
d) Els béns disposats mortis causa a favor d’un no concebut, en els termes establerts pel codi de successions.
ARTICLE 224. NORMATIVA APLICABLE
A part de les disposicions que segueixen, són aplicables
a aquestes curateles, en especial quant al nomenament,
les incapacitats, les excuses i la remoció del curador,
així com en relació amb la seva responsabilitat, la normativa de la tutela, en la mesura que correspongui.
ARTICLE 225. DELACIÓ
1. La designació del curador pot fer-la el mateix interessat, el pare i la mare o judicialment, en les mateixes
circumstàncies de la tutela.
2. Les persones jurídiques poden ser curadores en la
mateixa mesura que poden ser tutores.
ARTICLE 226. CONSTITUCIÓ
1. Les persones obligades a instar la constitució de la tutela
estan obligades a demanar la de la curatela, si és el cas.
2. El jutge pot disposar la constitució de la curatela,
malgrat que la petició s’hagi fet en relació amb la tutela, si així resulta de les circumstàncies de l’afectat.

Els actes del pròdig o de la persona afectada d’incapacitat relativa que requereixin assistència del curador,
que s’hagin fet sense aquesta assistència, són anul·lables
en la forma establerta en la llei.
ARTICLE 231. EXTINCIÓ
La curatela s’extingeix, ultra els casos d’extinció de la
tutela, si és curatela de pròdig o de la persona en situació d’incapacitat relativa si el pròdig o la persona afectada és incapacitada per resolució judicial i correspon
la constitució de la tutela i si és curatela de béns disposats mortis causa a favor d’un no concebut, s’estingeix
pel naixement d’aquest.
SECCIÓ SEGONA
LES ALTRES CURATELES
ARTICLE 232. ALTRES CURATELES
1. El jutge ha de nomenar curador:
a) Mentre no es constitueix la tutela o, si és el cas, la
curatela de pròdigs o de persones en situació d’incapacitat relativa.
b) En els casos d’interrupció d’una o altra per qualsevol causa.
2. En aquests casos l’actuació del curador s’ha de limitar als actes d’ordinària administració, i per als altres
actes necessitarà l’autorització judicial.
SECCIÓ TERCERA

ARTICLE 227. PREEXISTÈNCIA DE TUTELA

EL DEFENSOR JUDICIAL

Si es tracta de constituir la curatela d’una persona que
està sotmesa a tutela, l’ha d’exercir la persona que ha
estat tutor, tret que el jutge ho disposi altrament.

ARTICLE 233. NOMENAMENT

ARTICLE 228. CONTINGUT
1. El curador no té la representació del pròdig o de la
persona que estigui en situació d’incapacitat relativa, i
es limita a completar la seva capacitat.

Butlletí Oficial

El nomenament de defensor judicial es fa d’ofici o a
petició del ministeri fiscal, del tutor o de qualsevol persona legitimada per a comparèixer a judici, i ha de recaure en la persona que el jutge cregui més indònia tenint en compte el fet determinant del seu nomenament.
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ARTICLE 234. ACTUACIÓ

ARTICLE 239. OBLIGACIÓ DE NOTIFICAR EL FET

L’actuació del defensor judicial s’ha de limitar a l’acte o els actes que n’hagin determinat el nomenament. Si
aquest acte requerís autorització judicial, aquesta s’ha
d’entendre implícita en el nomenament.

1. El guardador de fet ha de posar en coneixement de
l’organisme competent en protecció de menor, si es
tracta de menor o, del jutge o del ministeri fiscal, en
altre cas, el fet de l’acolliment.

Són aplicables al defensor judicial les causes d’inhabilitació, excuses i remoció de tutor i, si escau, de la retribució. El defensor judicial ha de donar compte de la
seva gestió al jutge, una vegada acabada.

2. Si es tracta de persona que pot ser declarada incapaç
o subjecta a curatela, mentre no es constitueix la
curaleta o, si és el cas, la tutela, el jutge prendrà les
mesures necessàries per a la protecció de la persona i
dels seus béns, fins i tot, si ho estima convenient, designant un curador amb aquesta finalitat concreta.

CAPÍTOL VIII

ARTICLE 240. ACTES DEL GUARDADOR

ELS ASPECTES REGISTRALS

L’actuació del guardador de fet s’ha de fer sempre en
benefici del guardat i s’ha de limitar a la cura de la seva
persona i a l’administració ordinària dels seus béns.

ARTICLE 235. RÈGIM

ARTICLE 236. EL REGISTRE DE NOMENAMENTS TUTELARS
NO TESTAMENTARIS
1. En el Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris, en el qual s’inscriuen les delacions de les tuteles que han estat atorgades en ús de les facultats previstes en l’article 157 d’aquest Codi.
2. Per tal de poder inscriure les delacions i als efectes
de la designació de tutor, els notaris que autoritzin escriptures en les quals es faci ús de les facultats establertes en l’article 157 d’aquest Codi, han d’adreçar un
ofici a l’esmentat Registre indicant el nom, els cognoms, el domicili i el document d’identitat de l’atorgant
i el lloc i la data de l’autorització i que en aquesta data
s’ha procedit a l’esmentada designació o anul·lació,
però sense indicar la identitat dels designats. El jutge
competent ha de demanar una certificació de les inscripcions que puguin constar-hi amb caràcter previ a la
constitució del corresponent ofici protector i n’ha de
donar compte al ministeri fiscal i a les altres parts que
hagin comparegut.
3. Les normes relatives a l’organització, el funcionament i la publicitat del citat registre, s’han de dictar per
via reglamentària.
ARTICLE 237. NOTIFICACIONS AL REGISTRE CIVIL
El president del Consell de Família ha de notificar al
jutge encarregat del Registre Civil on estigui inscrita la
tutela:
a) Les modificacions que es produeixin en la composició, en la presidència i en la secretaria del Consell.
b) Que el tutor ha retut els comptes anuals en la reunió
del Consell de Família que s’indica en l’article 217,
apartat 1, d’aquest Codi.
CAPÍTOL IX
LA GUARDA DE FET
ARTICLE 238. EL GUARDADOR DE FET
El guardador de fet és la persona física o jurídica que
té acollit transitòriament un menor que ha estat desemparat per aquell o aquells qui n’han de tenir cura o qualsevol altra persona que, per raó de les seves circumstàncies personals, pot ser declarada incapacitada o subjecte a curatela.

Butlletí Oficial

ARTICLE 241. INDEMNITZACIÓ
El guardador de fet té dret a ser indemnitzat per les
despeses suportades i pels perjudicis que li hagi causat
la guarda, sempre que no li siguin imputables, amb
càrrec als béns del guardat.
ARTICLE 242. EXTINCIÓ
1. La situació de guarda de fet s’acaba per desaparició
de les causes que la van motivar, per l’acolliment del
guardat o pel nomenament d’un tutor o d’un curador.
2. En acabar la guarda de fet, el jutge pot disposar que
el guardador de fet li reti comptes de la seva gestió.
3. La desaparició de les causes que van motivar la guarda de fet no eximeix el guardador del compliment de
l’obligació continguda a l’apartat 1 de l’article 239.

TÍTOL VII
ELS ALIMENTS ENTRE PARENTS
ARTICLE 243. CONTINGUT
S’entén per aliments tot el que és indispensable per al
manteniment, l’habitatge, el vestit i l’assistència mèdica de l’alimentat, i també les despeses per a la formació de l’alimentat menor d’edat, i per a la continuació
de la formació, un cop arribat a la majoria d’edat, si no
l’ha acabada abans per causa que no li sigui imputable.
Així mateix, els aliments inclouen les despeses funeràries de l’alimentat.
ARTICLE 244. PERSONES AFECTADES
1. Els cònjuges, els descendents, els ascendents i els
germans estan obligats a prestar-se aliments.
2. Els deures d’assistència entre cònjuges i entre pares
i fills es regulen per les disposicions específiques i,
subsidiàriament, per les establertes en aquesta Llei.
3. Llevat de les relacions entre pares i fills en el parentiu originat per la generació extramatrimonial i l’adoptiva, si no hi ha hagut tracte familiar, només es té dret
als aliments necessaris per a la vida.
4. Els germans majors d’edat i no discapacitats només
tenen dret als aliments necessaris per a la vida, sempre
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que els demanin per una causa que no els sigui imputable.
ARTICLE 245. DRET A RECLAMAR ALIMENTS
Té dret a reclamar aliments només la persona que els
necessita o, si és el cas, el seu representant legal i l’entitat pública o privada que l’aculli.
ARTICLE 246. INICI DEL DRET
Hom té dret als aliments des que es necessiten, però no
es poden demanar els anteriors a la data de la reclamació judicial o extrajudicial, degudament provada.
ARTICLE 247. PERSONES OBLIGADES
1. La reclamació dels aliments, si escau i si hi ha pluralitat de persones obligades, s’ha de fer per l’ordre
següent:
a) Al cònjuge.
b) Als descendents, segons l’ordre de proximitat en el
grau.
c) Als ascendents, segons l’ordre de proximitat en el
grau.
d) Als germans.
2. Si els recursos i les possibilitats de les persones primerament obligades no resulten suficients per a la prestació d’aliments, en la mesura que correspongui, la reclamació pot dirigir-se contra els obligats següents en
l’ordre esmentat en l’apartat 1.
ARTICLE 248. PLURALITAT D’OBLIGATS
1. Si són més d’una les persones obligades a prestar
aliments, l’obligació s’ha de distribuir entre elles en
relació amb llurs recursos econòmics i amb llurs possibilitats. Tanmateix, excepcionalment i ateses les circumstàncies del cas, el jutge pot imposar la prestació
completa a un dels obligats durant el temps que ho consideri necessari. Aquest pot reclamar de cadascun dels
altres obligats la part que els correspongui amb els interessos legals.
2. Si l’obligació s’extingeix o redueix la quantia de la
prestació per a un dels obligats, s’incrementa la dels
restants en la proporció que resulti d’aplicar els criteris establerts en l’apartat 1.
ARTICLE 249. PLURALITAT DE RECLAMACIONS
Si hi ha dues o més persones que reclamen aliments a
una mateixa persona obligada a prestar-los i aquesta no
disposa de mitjans suficients per atendre-les totes, s’ha
de seguir l’ordre de preferència establert en l’article
247 d’aquest Codi, llevat que hi concorrin el cònjuge i
un fill subjecte a la potestat de la persona obligada. En
aquest cas, el fill ha d’ésser el preferit.
ARTICLE 250. EXEMPCIÓ DE L’OBLIGACIÓ
Queden exemptes de prestar aliments entre parents les
persones que tenen reconeguda la condició de
discapacitades, llevat del cas que previsiblement llurs
possibilitats excedeixin el que poden necessitar al llarg
de la vida.

Butlletí Oficial

ARTICLE 251. QUANTIA
1. La quantia dels aliments es determina en proporció
a les necessitats de l’alimentat i als mitjans econòmics
i a les possibilitats de la persona o les persones obligades a prestar-los. En ésser determinats, les parts, de
mutu acord, o el jutge poden establir les bases de llur
actualització anual d’acord amb les variacions de l’índex de preus al consum o similar, sens perjudici que
s’estableixin altres bases complementàries d’actualització.
2. El jutge, ateses les circumstàncies del cas i per raons
d’equitat, pot moderar l’obligació d’aliments en relació
amb una o més persones obligades amb l’increment
proporcional de les obligacions de les restants. El jutge pot disposar aquesta moderació tant en el moment
d’establir la quantia com en el cas que sobrevinguin
noves circumstàncies.
3. Tant l’alimentat com les persones obligades a prestar aliments, segons les circumstàncies, poden demanar
l’augment o la reducció dels aliments.
ARTICLE 252. COMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ
1. L’obligació d’aliments s’ha de complir en diners i
per mensualitats avançades. Si el creditor d’aliments
hagués mort, els seus hereus no han de tornar la pensió
corresponent al mes en què s’hagi produït la defunció.
2. El deutor d’aliments pot optar per satisfer els aliments acollint i mantenint a casa seva la persona que té
dret a rebre’ls, llevat que aquesta s’hi oposi per una
causa raonable. Si hi ha diverses persones obligades i
n’hi ha més d’una que vol acollir a casa seva la persona creditora, el jutge decideix després d’escoltar l’alimentat i els diferents obligats.
3. El jutge, ateses les circumstàncies, pot adoptar les
mesures necessàries per assegurar el compliment de
l’obligació de prestar aliments, si la persona obligada ha
deixat de fer efectiu puntualment més d’un pagament.
ARTICLE 253. PRESTACIÓ D’ALIMENTS PER TERCER
1. L’entitat pública o privada o qualsevol altra persona
que presti aliments si la persona obligada no ho fa pot
repetir contra aquesta darrera o els seus hereus les pensions corresponents a l’any en curs i a l’any anterior,
amb els interessos legals, i subrogar-se de ple dret fins
a l’import total assenyalat en els drets que l’alimentat
té contra la persona obligada a prestar-los, llevat que
consti que es van donar desinteressadament i sense
ànim de reclamar-los.
2. A petició de l’entitat pública o privada o de la persona o les persones que presten els aliments quan l’obligat no ho fa o del ministeri fiscal, el jutge pot adoptar
les mesures que estimi convenients per assegurar el
reintegrament de les bestretes. També pot disposar les
mesures que estimi oportunes per assegurar el pagament dels aliments futurs, després d’escoltar l’alimentat
i els obligats.
ARTICLE 254. CARACTERÍSTIQUES DEL DRET
1. El dret dels aliments és irrenunciable, intransmissible i inembargable, i no pot ésser compensat amb el
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crèdit, que, si s’escau, l’obligat a prestar-lo pugui tenir
respecte a l’alimentat.
2. L’alimentat pot compensar, renunciar i transigir les
pensions endarrerides posteriors a la data de llur reclamació judicial o extrajudicial i també transmetre, per
qualsevol títol, el dret a reclamar-les, tot sens perjudici del dret de repetició establert en l’article 253.1.
ARTICLE 255. EXTINCIÓ
1. L’obligació de prestar aliments s’extingeix per:
a) La mort de l’alimentat o de la persona o les persones
obligades a prestar-los.
b) La reducció de les rendes i del patrimoni dels obligats, de manera que no faci possible el compliment de
l’obligació sense desatendre les necessitats pròpies i les
de les persones amb dret preferent d’aliments.
c) La millora de les condicions de vida de l’alimentat,
de manera que faci innecessària la prestació.
d) El fet que l’alimentat, encara que no tingui la condició de legitimari, incorri en alguna de les causes de
desheretament especificades en l’article 370.1, 2 i 3 del
Codi de successions, llevat de perdó o reconciliació.
e) La privació de la potestat sobre la persona obligada,
si l’alimentat és el pare o la mare, llevat de recuperació.
2. Quan l’alimentista sigui descendent de l’alimentat i
la necessitat derivi de causa que li sigui imputable,
mentre aquesta subsisteixi, només te dret als aliments
necessaris per a la vida.
ARTICLE 256. SUBSIDIARIETAT
Les normes establertes en aquest títol s’apliquen subsidiàriament als aliments ordenats en testament o en
codicil, als convinguts per pacte i als aliments legals
que tenen regulació específica, en allò que no estableixen els testaments, els codicils i els pactes o la regulació corresponent.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. EFECTES
D’UNA UNIÓ ESTABLE DE FET

DERIVATS

ressats pot demanar una pensió periòdica a l’altre, si la
necessita perquè no pot atendre adequadament la seva
sustentació en alguns dels casos següents:
a) Si la convivència ha minvat la capacitat del sol·licitant
d’obtenir ingressos.
b) Si té al seu càrrec fills comuns o si està atenent de fet
fills de qui està obligat a prestar la pensió, i ho ha de fer
en circumstàncies tals que la seva capacitat d’obtenir
ingressos resti minvada.
3. Les reclamacions dels drets previstos en l’apartat 2
d’aquesta disposició addicional s’han de formular dins
del termini d’un any comptador des del moment del
trencament de la convivència.
El pagament de la compensació prevista en el primer
incís de l’apartat 2, s’ha de fer efectiva en un termini
màxim de tres anys amb meritació de l’interès legal des
del reconeixement.
L’obligació prevista en el segon incís de l’apartat 2
s’estingeix, a més de per les causes generals previstes
en l’article 253, en el cas de la lletra a) de l’apartat 2,
pel decurs de tres anys, comptadors des de la data del
pagament de la primera pensió i, en el cas de la lletra
b), quan l’atenció dels fills cessa per qualsevol causa o
aquests arriben a la majoritat o són emancipats.
4. En el cas de defunció, constant la convivència, el
sobrevivent té la propietat de les robes, del mobiliari i
dels estris que constitueixin el parament de l’habitatge
comú, amb exclusió dels béns indicats en l’article 33,
apartat 2, d’aquest Codi.
Durant l’any següent a la mort d’un dels convivents, el
sobrevivent té dret a viure a l’habitatge comú.
Aquest dret es perd si, durant l’any, l’interessat es casa
o passa a conviure maritalment amb una altra persona
o si abandona o negligeix greument els fills comuns
amb el premort.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. REGISTRE
NOMENAMENTS TUTELARS NO TESTAMENTARIS

DE

1. La unió estable d’un home i una dona que, sense
impediment per contraure matrimoni entre si, hagin
viscut maritalment almenys durant un període de tres
anys, dóna lloc als drets i les obligacions que a continuació s’estableixen.

El Registre de Tuteles i Autotuteles, crat per la Llei 11/
1996, de 29 de juliol, per la qual es modifica la Llei 39/
1991, de 30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars, passa a denominar-se Registre de Nomenaments
Tutelars No Testamentaris.

No són d’aplicació els drets i les obligacions expressats
quan un o els dos membres de la parella estiguin lligats
per un vincle matrimonial, peró el temps de convivència transcorregut fins al moment en què obtinguin la
dissolució dels vincles anteriors, es tindrà en compte en
el còmput de l’indicat període de tres anys.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. RELATIVA ALS EFECTES

2. En el moment que cessa la convivència, en vida
d’ambdós, el convivent que estigui en la situació prevista en l’article 39.1 d’aquest Codi té dret a obtenir de
l’altre convivent una compensació econòmica, si s’ha
generat per aquest motiu una situació de desigualtat
entre el patrimoni de tots dos que impliqui un enriquiment injust.
A part del dret reconegut en l’incís anterior, en el moment que cessi la convivència, qualsevol dels dos inte-

Butlletí Oficial

DEL MATRIMONI

Les disposicions d’aquest Codi contingudes als títols I
i II s’apliquen als matrimonis i les contingudes a la disposició addicional primera a les unions estables de fet,
sigui quina sigui la data de celebració o de l’inici de la
convivència, amb excepció de l’article 40 que només
s’aplicarà als casos de separació, nul·litat i divorci que
s’iniciïn posteriorment a l’entrada en vigor d’aquest
Codi.
TRANSITÒRIA SEGONA.
INSTITUCIONS DOTALS I PARADOTALS

DISPOSICIÓ

RELATIVA

A LES

Els dots, les tenutes, els aixovars i cabalatges, els esponsalicis o escreixos, els tantúmdems, els pactes

<< >>

Núm. 176

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

26 de maig de 1997
13501

d’igualtat de béns i guanys i els altres drets similars
constituïts i, si és el cas, que es constitueixin, es regeixen per les disposicions que els són aplicables fins avui,
contingudes en la Compilació del Dret Civil Català.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA. RELATIVA A LA FILIACIÓ
1. Les disposicions del Títol III d’aquest Codi sobre
filiació tenen efectes retroactius, sigui quina sigui la
data de determinació de la filiació.
2. Les accions de filiació nascudes a l’empara de la legislació anterior s’han d’ajustar als terminis que l’esmentada legislació assenyali, llevat que el termini corresponent fixat pel Títol III d’aquest Codi sigui més
llarg. Pel que fa al règim jurídic i a la transmissibilitat,
s’han de regir per la legislació que resulti més favorable al fill o a les persones legitimades per exercir l’acció.
3. Les sentències fermes sobre filiació dictades a l’empara de la legislació anterior no impedeixen que es
pugui exercir de nou l’acció que es fonamenti en una
norma que estableix aquest Codi o en un fet o una prova només admissible al seu emparament.

nors desemparats i de l’adopció; 39/1991, del 30 de
desembre, de la tutela i institucions tutelars; la modificació d’aquesta aprovada per la Llei 11/1996, de 29 de
juliol, de modificació de la Llei 39/1991, de la tutela i
institucions tutelars; la Llei 10/1996, de 29 de juliol,
d’aliments entre parents i la Llei 12/1996, de 29 de juliol, de la potestat del pare i de la mare.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. DRET VIGENT
Queden substituïts pels preceptes corresponents
d’aquest Codi els articles 6 a 62 de la Compilació de
Dret civil de Catalunya redactats d’acord amb la Llei 8/
1993, de 30 de setembre, de modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials entre cònjuges, tenint en compte allò que disposa la disposició
transitòria 2a; la Llei 7/1991, de 27 d’abril, de filiacions; el capítol II relatiu a l’adopció de la Llei 37/1991,
de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels
menors desemparats i de l’adopció; la Llei 39/1991, de
30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars, excepte la disposició addicional primera; la Llei 11/1996,
de modificació d’aquesta; la Llei 10/1996, de 29 de
juliol, d’aliments entre parents i la Llei 12/1996, de 29
de juliol, de la potestat del pare i de la mare.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA. RELATIVA A L’ADOPCIÓ
1. Amb independència de la data en què s’hagin constituït, els efectes de les adopcions plenes són els mateixos que determina aquest Codi per a l’adopció.
2. Les adopcions simples o menys plenes subsisteixen
amb els efectes que els reconegui la legislació anterior
a la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de
protecció dels menors desemparats i de l’adopció. Pel
que fa a les adopcions simples, si hi concorren els requisits exigits per aquest Codi, es pot promoure que es
constitueixi l’adopció d’acord amb les seves disposicions, sense que sigui obstacle el fet que no hi hagi hagut acolliment preadoptiu.
3. Els expedients d’adopció pendents de resolució davant els tribunals a l’entrada en vigor d’aquest Codi
s’han de tramitar d’acord amb la legislació anterior.
TRANSITÒRIA CINQUENA. RELATIVA A LA
PROTECCIÓ DE MENORS I DELS MAJORS INCAPACITATS

DISPOSICIÓ

Els titulars de les funcions tutelars o de les de protecció de menors nomenats abans de l’entrada en vigor
d’aquest Codi conserven el seu càrrec però se sotmeten,
quant al seu exercici, a les seves disposicions.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SISENA. REGLA D’INTEGRACIÓ
En tot allò no previst a les disposicions transitòries
d’aquest Codi, les relacions nascudes abans de l’entrada en vigor es regeixen per la llei aplicable en el moment de la seva constitució, segons resulti de les disposicions transitòries que estableix la Llei estatal 40/1960,
del 21 de juliol, sobre Compilació del Dret Civil Especial de Catalunya; la Llei catalana 13/1984, de 20 de
març, del Parlament de Catalunya, sobre la Compilació
del nostre Dret Civil; el Decret legislatiu 1/1984, del 19
de juliol, pel qual s’aprova el text articulat i refós de la
Compilació del Dret Civil de Catalunya; les lleis catalanes 7/1991, del 27 d’abril, de filiacions; 37/1991, del
30 de desembre, sobre mesures de protecció dels me-
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DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. HABILITACIÓ AL GOVERN
Es faculta el Govern de la Generalitat per dictar les disposicions reglamentàries de desplegament que requereixi aquesta Llei.
DISPOSICIÓ FINAL TERCERA. ENTRADA EN VIGOR
Aquest Codi entrarà en vigor al cap de tres mesos d’haver estat íntegrament publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI
1. Memòria justificativa
2. Marc normatiu
3. Taula de derogacions
4. Estudi cost - benefici
5. Informe de l’Assessoria Jurídica
6. Entitats consultades
7. Documentació que s’adjunta
N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’incompatibilitats
dels membres del Parlament, del Govern i d’alts càrrecs del Govern i de
l’Administració de la Generalitat i de
les institucions i empreses que en depenen

Proposició de llei de modificació de la
Llei 24/1991, del 29 de novembre, de
l’habitatge
Tram. 202-00083/05

Presentació: Grup Socialista al Parlament
de Catalunya
Reg. 18245 / Admissió a tràmit i tramesa al Consell Executiu: Mesa del Parlament, 20.05.1997

Tram. 202-00071/05

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT I GOVERN LOCAL
La Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 20 de
maig de 1997, atès l’acord de la Mesa i de la Junta de
Portaveus del 15 d’abril de 1997, d’acord amb l’article
110.2 del Reglament del Parlament, ha nomenat la Ponència que ha d’elaborar el text de la Proposició de llei
d’incompatibilitats dels membres del Parlament, del
Govern i d’alts càrrecs del Govern i de l’Administració
de la Generalitat i de les institucions i empreses que en
depenen (Tram. 202-00071/05), que resta constituïda
pels membres següents:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió:
Sr. Jaume Camps i Rovira
Grup Socialista al Parlament de Catalunya:
Sr. Josep Mir i Bagó
Grup Parlamentari Popular:
Sr. Simon Pujol i Folcrà
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els
Verds (IC-EV):
Sr. Roc Fuentes i Navarro
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Sr. Joan Ridao i Martín
Grup Mixt:
Sr. Salvador Morera i Tanyà
Palau del Parlament, 20 de maig de 1997
El secretari en funcions El president de la Comissió
Ernest Benach i Pascual
Jaume Camps i Rovira

A LA MESA DEL PARLAMENT
Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista,
fent ús d’allò que es determina als articles 106 i concordants del Reglament de la Cambra, presento per a la
seva tramitació la següent Proposició de Llei de modificació de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l’habitatge.
Palau del Parlament, 12 de maig de 1997
Higini Clotas i Cierco
Portaveu

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 24/199, de l’habitatge, estableix en el seu article 25 el llibre de l’edifici com aquell document que ha
de recollir les dades principals de la totalitat de l’edifici,
sigui o no destinat a l’habitatge i determina, també, que
el propietari o propietaris han de consignar en aquest
les incidències que s’hi produeixin i les reformes o rehabilitacions que s’hi realitzin.
La Disposició Transitòria preveu l’aplicació de la Llei,
en tots els seus aspectes, als edificis que s’hagin acabat
amb posterioritat a la seva entrada en vigor, adoptantse com a moment determinant de l’acabament el certificat final d’obra o la cèdula definitiva d’habitatge de
protecció oficial.
La greu problemàtica derivada de l’existència d’un parc
d’edificis a Catalunya de força antiguitat sobre el que
no s’actua decisivament en matèria de rehabilitació i els
problemes que origina aquest fet tant per als seus propis habitants o usuaris com per als que pateixen en
molts casos els problemes derivats de la manca de manteniment –d’això n’és desventurat exemple els nombrosos accidents que malauradament es produeixen– fan
absolutament necessària una intervenció de la Generalitat a fi i afecte de fomentar la conservació i rehabilitació dels edificis en el marc del deure de conservació
que correspon als propietaris dels immobles.
Dins d’aquestes mesures, és innegable que aquells edificis que precisen més cura i un control més estret per
part de l’Administració, són els edificis més antics. Per
això, dins l’òptica de la Llei de l’Habitatge, s’imposa
l’extensió de l’obligació de tinença del llibre de l’edifici a tots els edificis de Catalunya, malgrat aquesta
obligació i les obligacions de documentació tinguin una
extensió diferent en relació al temps de construcció
d’aquells.
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ARTICLE 1
L’article 25 es modifica afegint-li tres nous apartats:
«4. Es consignaran en el llibre de l’edifici les resolucions administratives relatives a ordres d’execució, expedients de declaració de ruïna i, en general, el resultat
dels actes d’inspecció relatius a l’edifici o les seves
instal·lacions que les diferents administracions públiques realitzin, quan aquests constin degudament formalitzats, així com dels expedients disciplinaris en relació
a infraccions en matèria de conservació, disciplina urbanística i activitats o usos que s’hi desenvolupin.
5. El propietari o propietaris hi faran constar les assegurances que contractin en relació als riscs que deriven
de causes fortuïtes, de força major i de danys contra
tercers, corresponents a l’edifici.
6. S’incorporarà al llibre de l’edifici, en relació a les
obligacions de manteniment i conservació, les determinacions necessàries en matèria de protecció del medi
ambient quan, per l’emplaçament de l’edifici o les activitats pròpies d’aquests es generin riscs que puguin
objectivament afectar-lo.»
ARTICLE 2
S’afegeix un apartat a la Disposició Transitòria.
3. L’obligació de disposar del llibre de l’edifici s’aplicarà a tots els edificis de Catalunya. S’autoritza al Govern d’eximir d’aquesta obligació als habitatges
unifamiliars.
El Govern de la Generalitat haurà de desenvolupar per
via reglamentària els terminis i procediments per tal de
donar compliment a aquesta obligació. En tot cas, per
als edificis de menys de vint anys d’antiguitat el termini
no serà superior als dos anys de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei i de cinc anys per als de més antiguitat.
El Govern adaptarà els requeriments en matèria de
documentació i contingut del llibre de l’edifici definits
a l’article 25 en relació a l’antiguitat dels edificis, sense
que en cap cas puguin deixar de consignar-s’hi els referents a l’apartat 3, 4 i 5.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals
exigeixi realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos
de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper
exercici pressupostari.

Proposició de llei de creació del Consell Català de la Formació Professional
Tram. 202-00084/05

Presentació: Grup Socialista al Parlament
de Catalunya
Reg. 18247 / Admissió a tràmit i tramesa al Consell Executiu: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista,
fent ús d’allò que es determina als articles 106 i concordants del Reglament de la Cambra, presenta per a la
seva tramitació la següent Proposició de Llei de creació del Consell Català de la Formació Professional.
Palau del Parlament, 13 de maig de 1997
Higini Clotas i Cierco
Portaveu

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La formació és un dels elements determinants del procés
d’un poble i del seu desenvolupament econòmic, social i
humà. Un dels elements més importants de la Reforma
del Sistema Educatiu és l’establiment d’un nou sistema
de Formació Professional. L’avançament de l’aplicació de
la Reforma Educativa a molts centres de Catalunya i
I’aplicació generalitzada de la nova Educació Secundària Obligatòria fa urgent la concreció de les ofertes de
Formació Professional en tot el territori de Catalunya en
un Mapa de la Formació Professional.
No es pot considerar que el Mapa de la Formació Professional ha de consagrar una oferta fixa. Una característica essencial de la nova Formació Professional és la
d’introduir una gran flexibilitat en els seus programes
fomentant la seva evolució en funció de la demanda
social, de les necessitats econòmiques i de les noves
tecnologies. Un dels aspectes nous, que suposa un gran
repte a tota la societat, és la introducció de la formació
dual escola-empresa. Al mateix temps, es proposa donar una formació bàsica tal que permeti l’adaptació a
noves situacions laborals en funció de les noves necessitats productives.
Davant d’aquests reptes és indispensable coordinar els
esforços de tots els Departaments de la Generalitat de
Catalunya i de les administracions i institucions que
promouen activitats de Formació Professional reglada,
de Formació Professional ocupacional, de formació
permanent i de Programes de Garantia Social.
No es pot oblidar, en el tema de la Formació Professional, el paper que correspon a les Administracions
Locals: tant per la necessitat de formació de recursos
humans per la realització de les polítiques socioeconòmiques a nivell local, com pel coneixement particularitzat de les realitats productives de cada població i
per la proximitat a l’observatori del mercat de treball.
De fet, ja han acumulat una àmplia experiència en
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aquest camp, desenvolupant un conjunt d’iniciatives
que cal valorar i aprofitar.
És per això que es proposa la creació d’un òrgan que
agrupi a tots els agents socials interessats en la Formació Professional i procuri la racionalització de les actuacions que es facin en aquest camp.

ARTICLE 4
El Consell Català estarà integrat pel President, el
vicepresident i vint-i-quatre vocals.
La Presidència i Vicepresidència seran exercides alternativament pels Consellers d’Ensenyament i Treball.
Els vocals estaran distribuïts en tres grups:

ARTICLE 1
Es crea el Consell Català de la Formació Professional
com a òrgan consultiu, d’assessorament, de coordinació i participació institucional en matèries de Formació
Professional reglada i ocupacional.

– dotze representants de l’Administració, sis de l’Administració de la Generalitat, designats pel Consell
Executiu, i els altres sis seran representants de les Administracions locals, designats per les organitzacions
més representatives dels Municipis de Catalunya.

ARTICLE 2
El Consell Català de Formació Professional coordinarà les actuacions dels Departaments d’Ensenyament i
de Treball i, en general, de l’Administració de la Generalitat en temes de Formació Professional. Està adscrit
al Departament d’Ensenyament.

– sis representants dels sindicats més representatius a
Catalunya, designats pels seus òrgans competents.

ARTICLE 3
Són funcions del Consell Català de Formació Professional:
a) Establir les bases i realitzar les tasques de consulta i
col·laboració necessàries per a la realització del catàleg
de les professions a Catalunya i I’actualització permanent d’aquest catàleg.
b) Fomentar estudis sobre l’evolució del sistema productiu i de prospectiva per determinar les necessitats de
formació de recursos humans en el futur immediat.
c) Fomentar l’elaboració d’estudis que estableixin la
comparació entre Catalunya i àrees econòmiques similars a fi de poder preveure les necessitats de formació
professional.
d) Informar sobre les propostes de distribució territorial
de la Formació Professional a Catalunya que es concretaran en el Mapa de la Formació Professional, en funció de les principals necessitats territorials.
e) Establir les bases de les relacions escola - empresa,
que orientaran les pràctiques en empreses i les vies de
transició escola-treball.
f) Fomentar la col·laboració de les empreses en la formació i reciclatge del professorat i la participació d’especialistes en la Formació Professional.
g) Informar sobre els projectes de nous plans d’estudi.
h) Facilitar la tramesa d’informació a les institucions i
centres que realitzen tasques d’informació i orientació
professional.
i)Coordinar l’aplicació de les diferents fonts de finançament per atendre la transició escola treball.
j)Coordinar les actuacions en l’establiment de cursos de
garantia social per alumnes que no tinguin accés a la
Formació Professional Reglada.
k) Coordinar les actuacions que desenvolupen a Catalunya les diverses administracions.
l) Informar sobre els temes que li hi sotmetin a consideració els Departaments de la Generalitat en matèria
de Formació Professional.
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– sis representants de les organitzacions empresarials
més representatives a Catalunya, designats pels seus
òrgans competents.
Tots tres grups tindran un vot equivalent a l’hora de
prendre decisions en l’àmbit de les seves competències.
ARTICLE 5
El Consell Català de la Formació Professional tindrà un
secretari amb veu i sense vot. El Secretari serà un funcionari designat pel Consell Executiu a proposta conjunta dels Departaments d’Ensenyament i de Treball.
ARTICLE 6
El Consell Català de la Formació Professional fomentarà la col·laboració amb les Administracions locals
especialment en els següents temes:
– observatori de la situació laboral.
– adequació de l’oferta formativa a la realitat laboral.
– establiment de mecanismes de relació entre la Formació Professional i les empreses.
– coordinació dels recursos externs per la formació
professional.
ARTICLE 7
Els Consells Escolars Territorials seran òrgans de participació i consulta en els temes de Formació Professional. Podran fer propostes i seran informats dels
acords, activitats i orientacions del Consell Català de la
Formació Professional, especialment en els temes que
afecten al seu àmbit.
ARTICLE 8
Pel seu funcionament el Consell Català de Formació
Professional serà dotat de medis propis i podrà convenir amb altres entitats i institucions la realització de treballs que facilitin el compliment de les seves funcions.
ARTICLE 9
El Consell Català de la Formació Professional en el
termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta Llei
elaborarà el seu reglament de funcionament que serà
aprovat pel Consell Executiu, a proposta dels Consellers d’Ensenyament i de Treball.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
S’autoritza el Consell Executiu a donar compliment a
allò que preveu l’article 26.2 de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de Catalunya.
Així mateix, es faran les transferències de crèdit necessàries per tal de finançar els recursos necessaris per al
desplegament d’aquesta Llei.
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA
S’autoritza el Consell Executiu per al desenvolupament
d’allò que es preveu en aquesta Llei.
SEGONA
Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels qual
exigeixi realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos
de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper
exercici pressupostari.

Els resultats del Pla anterior són molt significatius al
respecte en assenyalar un comportament desigual de les
entitats de crèdit segons la modalitat d’ajut i també en
el resultat global, atès que els habitatges que van obtenir el finançament sol·licitat van estar molt per sota del
total de les actuacions qualificades inicialment. Els més
perjudicats van ser precisament els demandants d’habitatges de Protecció Oficial de Règim Especial, destinats
a adquirents amb ingressos familiars inferiors a 2,5
vegades el Salari Mínim Interprofessional.
Atès que aquesta situació impossibilita de fet que un
nombre important de potencials adquirents accedeixin
a un habitatge protegit i posa en perill la consecució
dels propis objectius del Pla, es fa necessari adoptar les
mesures més adients per a garantir que les qualificacions atorgades per l’Administració de la Generalitat
obtinguin els crèdits hipotecaris a que tenen dret
d’acord amb l’establert al propi Pla d’Habitatge.
Per tal d’aconseguir aquesta finalitat, es creu especialment indispensable arbitrar un mecanisme de garantia, a
partir d’un fons de solidaritat creat amb recursos públics,
per afiançar totes les modalitats contemplades en el Pla,
especialment les de règim especial, rehabilitació i sòl.
ARTICLE 1

Proposició de llei de creació del fons
de garantia per a l’accés a la propietat
de l’habitatge
Tram. 202-00085/05

Presentació: Grup Socialista al Parlament
de Catalunya
Reg. 18248 / Admissió a tràmit i tramesa al Consell Executiu: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista,
fent ús d’allò que es determina als articles 106 i concordants del Reglament de la Cambra, presento per a la
seva tramitació la següent Proposició de Llei de creació del fons de garantia per a l’accés a la propietat de
l’habitatge.
Palau del Parlament, 12 de maig de 1997

Es crea el Fons de Garantia per a l’accés social a la
propietat de l’habitatge, que té com a finalitat facilitar
l’accés al crèdit hipotecari dels promotors socials i dels
adquirents d’habitatge acollits al Pla Quadriennal d’Habitatge a Catalunya 1996-1999.
Aquest Fons tindrà caràcter plurianual.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
S’ autoritza el Consell Executiu a desenvolupar la present Llei, i a establir les mesures necessàries per tal de
fer efectiu allò disposat en la mateixa.
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA
Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals
exigeixi realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos
de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper
exercici pressupostari.

Higini Clotas i Cierco
Portaveu

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Pla de l’Habitatge 1996-1999 experimenta en la seva
aplicació dificultats importants de caràcter creditici que
amenacen en deixar fora dels seus ajuts a un sector dels
seus potencials beneficiaris, precisament els d’economia més dèbil.
Efectivament, les entitats de crèdit que han de concedir
els crèdits hipotecaris consideren que existeix un gran
risc de morositat en determinades modalitats del Pla,
especialment pel que fa als préstecs per adquisició
d’habitatge de règim especial. En aquests casos, els
bancs i les caixes d’estalvis solen no considerar suficient la pròpia garantia hipotecària de l’habitatge i exigeixen altres garanties complementàries.
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Proposició de llei de regulació dels jurats populars de contractació administrativa
Tram. 202-00086/05

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, juntament amb quatre altres diputats, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 18290 / Admissió a tràmit i tramesa al Consell Executiu: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Joan Ridao i Martín, diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), i d’acord

<< >>

26 de maig de 1997

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 176

13506

amb allò que preveu l’article 106 i concordants del
Reglament de la Cambra, conjuntament amb la signatura dels Diputats corresponents, presenta la següent
Proposició de llei per la què es regulen els Jurats populars de contractació administrativa.

riència acumulada és la necessitat de garantir plenament la transparència de la contractació administrativa
com a mitjà per a garantir l’objectivitat de l’activitat
administrativa i el respecte als principis d’igualtat, no
discriminació i lliure concurrència.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En aquest sentit, certament, la nova llei de contractes de
les administracions públiques introdueix un conjunt de
mesures com les normes de publicitat de licitacions i
adjudicacions, a les què en gran part ha servit també de
fonament la normativa comunitària, la regulació més
exhaustiva de les causes que constitueixen prohibició
de contractar i determinants de la suspensió de classificacions i, la creació d’un registre de contractistes i,
sobretot, la nova configuració que es dóna a l’actual
Registre de Contractes, al què es dota expressament de
caràcter públic i que permet a tots els interessats un
exacte coneixement de tots els contractes celebrats per
les administracions públiques i el de les empreses amb
les què se celebrin. Aquest darrer instrument, del què ja
s’ha dotat la Generalitat, sota la tutela de la Junta Consultiva de Contractació, constitueix un avenç substancial en aquesta matèria respecte de la situació anterior.

L’article 149.1 18ª de la Constitució Espanyola atribueix a l’Estat competència exclusiva per a promulgar la
legislació bàsica sobre contractació administrativa. De
conformitat amb aquesta previsió constitucional, el legislador estatal va procedir a redactar una nova llei, la
Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, no només per adequar-se a
aquell mandat constitucional, sinó també per operar un
canvi en la denominació i els seus continguts més ajustat a les noves circumstàncies i al nou model d’organització territorial de l’estat i als pregons canvis tècnics,
econòmics i jurídics que feien de la legislació anterior
un marc legal insuficient per a regular satisfactòriament
els contractes administratius.
L’Exposició de Motius d’aquesta norma ja deixa sentat
que la vocació de la llei no és necessàriament la d’abastar tota la normativa de la contractació pública de manera uniforme, sinó recollir un comú denominador
substantiu que asseguri, en condicions d’igualtat, els
interessos generals de tots els ciutadans, bo i reconeixent, al mateix temps, el dret de les comunitats autònomes a introduir en la regulació de la matèria, les peculiaritats que les seves competències els permeti, així
com els aspectes que l’experiència obtinguda durant la
vigència de les institucions pròpies del seu autogovern.
En aquest sentit, resulta clar que el joc entre l’article
149.1.18ª i l’article 10.1.2 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya configura un règim de concurrència segons
el qual correspon a l’Estat dictar la legislació bàsica
sobre la matèria de contractes administratius –referintse a totes les administracions públiques–, i a la Generalitat li correspon, en el marc de dita legislació bàsica
i, si s’escau, en els termes que ella estableixi, el desenvolupament legislatiu i l’execució.
La jurisprudència constitucional ha ofert una ja consolidada interpretació del règim aplicable a aquesta situació de distribució competencial. L’Estat pot establir
una regulació normativa uniforme d’una matèria per tal
d’assegurar un comú denominador normatiu, i ha de
definir prioritàriament les esmentades bases a través
d’una llei formal i, a més, ha de fer constar de manera
expressa quins precedents d’aquella llei tenen el caràcter de bàsics. Es tracta del concepte formal-material de
les bases, que, correlativament, permet que la competència normativa de la comunitat autònoma aparegui
considerada amb el simple límit negatiu de respectar –
no de contradir–, les bases, però sense que aquestes
imposin unes directrius per al seu desplegament. I en
aquest sentit s’hi ha pronunciat la Comissió Jurídica
Assessora, en un dictamen sobre l’aplicabilitat a la contractació de l’Administració local de Catalunya d’algunes de les previsions de la Llei 13/1995.
Una vegada determinada la competència de la Generalitat, cal destacar que aquesta llei parteix, precisament,
d’un dels aspectes que s’han revelat a partir de l’expe-
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Tanmateix, com sigui que en el sistema democràtic, la
transparència en l’aplicació dels fons públics constitueix un dels objectius fonamentals a establir en les relacions entre administradors públics i administrats, al
mateix temps que una garantia de regularitat en el funcionament de les administracions, la present llei pretén
reforçar al màxim els principis de transparència, igualtat i lliure concurrència en la contractació de la Generalitat de Catalunya. La present llei es proposa ampliar al
conjunt de la societat catalana, degudament articulada, la
seva presència i intervenció en garantia d’aquella transparència, de manera que això repercuteixi en la normal
valoració dels processos administratius, en l’economia
d’aplicació dels recursos públics i, com a conseqüència
del control social, en l’eficàcia i transparència de l’activitat administrativa en l’ordre econòmic. I aquest reforç
es fa absolutament necessari quan, com és sabut, subsisteixen les situacions irregulars en què la manca de transparència en les licitacions públiques i la corrupció encara està malauradament present, com s’han encarregat de
denunciar alguns sectors empresarials.
PROPOSICIÓ DE LLEI
ARTICLE 1
Les associacions constituïdes i registrades a l’empara
de la vigent legislació en matèria d’associacions de
Catalunya, podran inscriure’s en la condició de jurats
de contractació administrativa i als efectes d’informació i presència en els processos d’adjudicació i contractació d’obres i serveis públics depenents de la Generalitat de Catalunya.
ARTICLE 2
El Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya establirà el Registre i l’oficina de
recepció d’inscripció per a jurats ciutadans de contractació administrativa així com el procediment d’informació a associacions i entitats per a possibilitar el seu
coneixement i seguiment de la contractació administrativa.
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ARTICLE 3
Les associacions, entitats i organitzacions a què es refereix l’article primer podran elegir, de conformitat
amb la seva naturalesa i finalitats, els àmbits d’interès
que li siguin propis en la contractació administrativa i
comunicaran les persones a les què acreditin com a representants en els processos de contractació.
ARTICLE 4
Els jurats populars de contractació administratius disposaran de la documentació relativa a l’acte objecte de
contractació i podran fer acte de presència en la Taula
de Contractació corresponent, podent fer arribar les
seves consideracions al President de la Taula, al Conseller d’Economia i Finances i a la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa.
DISPOSICIÓ FINAL
S’autoritza al Govern per a instrumentar i desplegar
reglamentàriament aquesta llei.
Palau del Parlament, onze de maig del mil nou-cents
noranta-set
Joan Ridao i Martín, Josep-Lluís Carod-Rovira, Jordi
Portabella i Calvete, Josep Bargalló i Valls, Ernest
Benach i Pascual

Proposició no de llei sobre l’inici de
les obres d’ampliació i millora dels
centres d’educació infantil i primària
de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-00795/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC, del 21.05.1997

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 17804)
APARTAT 1

1

ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De tot el text de l’apartat

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de seguretat per als museus
de Catalunya
3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

Tram. 250-00796/05

3.10.25.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Admissió a tràmit: Mesa CPC, del 21.05.1997

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació de l’institut d’estudis secundaris Mig Món, de Súria (Bages)

Esmenes presentades

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18050)

Tram. 250-00762/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC, del 21.05.1997

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 17802)

1

ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a continuar aplicant mesures per a incrementar la seguretat del patrimoni dipositat en els diferents museus
de Catalunya i a prioritzar aquesta política en la mesura que ho permetin les disponibilitats pressupostàries.»

«...(Bages) amb la previsió indispensable per tal que
estiguin acabades per a l’inici del curs 1997-98.»
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Proposició no de llei sobre la declaració d’interès arquitectònic de l’edifici
de la Comunitat General de Regants
del Canal d’Urgell, a Mollerussa (Pla
d’Urgell)

Proposició no de llei sobre la destinació de part de la previsió pressupostària del Pla plurianual d’inversions
1995-2000 a la compra i a les obres
d’adequació de l’escola d’educació
especial Mare de Déu del Mont, de
Vilafant (Alt Empordà)

Tram. 250-00845/05

Esmenes presentades

Tram. 250-00848/05

Admissió a tràmit: Mesa CPC, del 21.05.1997

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC, del 21.05.1997

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 17810)

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a endegar les accions necessàries d’estudi i a recomanar a l’administració corresponent la declaració de bé
cultural d’interès local l’edifici de la “Casa Canal”
situat a Mollerussa (Pla d’Urgell).»

Proposició no de llei sobre la recuperació i la rehabilitació de l’Ateneu
Santboià i de l’escola Joan Bardina, de
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00847/05

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 17813)

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a realitzar un estudi tècnic per a l’adequació a les necessitats actuals de l’edifici on s’ubica el Centre d’Educació Especial Mare de Déu del Mont, de Vilafant.»

Proposició no de llei sobre l’execució
durant l’any 1997 de les obres de rehabilitació i millora d’escoles públiques
més urgents
Tram. 250-00858/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC, del 21.05.1997

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 17812)
APARTAT 1

1

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 18455).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 26.05.1997.
Acord: Presidència del Parlament, 20.05.1997.

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«Sol·licitar del Govern de l’Estat que es comprometi,
juntament amb el de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a rehabilitar
l’Ateneu Santboià i l’escola Joan Bardina, un cop
l’Ajuntament hagi recuperat la titularitat de la propietat.»

Proposició no de llei sobre l’adequació
dels centres d’ensenyament secundari
de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) perquè puguin desenvolupar
amb garanties els projectes curriculars d’Educació Secundària Obligatòria per al curs 1997-1998
Tram. 250-00859/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 18455).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 26.05.1997.
Acord: Presidència del Parlament, 20.05.1997.

Butlletí Oficial
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Proposició no de llei sobre el pagament de les subvencions i les obligacions econòmiques adquirides per l’Administració de la Generalitat dins dels
tres mesos següents a la data del seu
atorgament

Proposició no de llei sobre el compliment dels terminis de pagament de les
subvencions atorgades als centres
docents de titularitat municipal

Tram. 250-00860/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Esmenes presentades

Tram. 250-00861/05

Admissió a tràmit: Mesa CEF, del 21.05.97

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
POPULAR (REG. 18165)
ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. Popular

1

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 18455).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 26.05.1997.
Acord: Presidència del Parlament, 20.05.1997.

«al punt 1
1. Adoptar les mesures pertinents per tal de garantir
que, a partir dels dos mesos de l’aprovació d’aquesta
Resolució, l’Administració de la Generalitat...»

ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. Popular

2
«al punt 1

...en el compte assenyalat, dins dels tres mesos següents
a la data del seu atorgament.»

3

ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. Popular

«del punt 2»

4

ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. Popular

«del punt 3»

5

ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. Popular

«d’un nou punt
Adoptar les mesures pertinents per donar una regulació del sistema de subvencions que impedeixi que siguin assignats percentatges molt elevats sobre el total
del projecte que posin en perill la situació financera de
les empreses o entitats quan el retard en el compliment
de les obligacions pogués donar-se.»

Butlletí Oficial

Proposició no de llei sobre el lliurament directe dels ajuntaments als centres docents públics del certificat
d’empadronament sol·licitat en un procés de preinscripció
Tram. 250-00862/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 18455).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 26.05.1997.
Acord: Presidència del Parlament, 20.05.1997.

Proposició no de llei sobre el lliurament de les aportacions econòmiques
als centres docents públics per a les
despeses de funcionament corresponents al 1997
Tram. 250-00863/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 18455).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 26.05.1997.
Acord: Presidència del Parlament, 20.05.1997.
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Proposició no de llei sobre la incorporació dintre la programació de les
emissores de la Generalitat d’un espai
periòdic que promogui la figura del
Síndic de Greuges

Proposició no de llei sobre la construcció de l’institut d’ensenyament secundari de Guissona (Segarra)

Tram. 250-00864/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CRT, del 21.5.97

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
POPULAR (REG. 18327)

Tram. 250-00866/05

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 18455).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 26.05.1997.
Acord: Presidència del Parlament, 20.05.1997.

1

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Popular

«...sobre la institució del Síndic de Greuges i les seves
activitats, fent especial referència a la seva funció de
defensa dels drets fonamentals i llibertats públiques
dels ciutadans.»

Proposició no de llei sobre la reparació del ferm de la carretera d’Oliana
(Alt Urgell) a la Valldan (Solsonès)
Tram. 250-00867/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18456)

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 18455).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 26.05.1997.

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

Acord: Presidència del Parlament, 20.05.1997.

«El Parlament de Catalunya considera recomanable i
necessari que el Consell d’Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió inclogui programes
destinats a donar a conèixer la institució del Síndic de
Greuges i de les seves activitats a través de les seves
emissores.»

Proposició no de llei sobre la delegació de les funcions de direcció i de
coordinació operativa del Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona en el delegat territorial del Govern a Tarragona
Tram. 250-00874/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 21.05.97

Proposició no de llei sobre la construcció del parvulari del centre d’educació infantil i primària Alfons I, de
Puigcerdà (Cerdanya)
Tram. 250-00865/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 18455).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 26.05.1997.
Acord: Presidència del Parlament, 20.05.1997.
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18458)

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar del Govern central l’establiment
dels mecanismes adients per tal de garantir la coordinació operativa en cas d’emergència nuclear,
especialment pel que fa als recursos i grups actuants
depenents de la Generalitat de Catalunya que hagin de
ser mobilitzats.»
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Proposició no de llei sobre la restitució
del medi ambiental i paisatgístic de la
finca de la zona de Cap de Planes, entre els municipis de Palamós i de
Mont-ras (Baix Empordà)

Proposició no de llei sobre l’assessorament a les cooperatives agrícoles
pel que fa al procés de depuració de
les aigües residuals que generen
Tram. 250-00889/05

Tram. 250-00883/05

Esmenes presentades
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 18455).
Pròrroga: 4 dies hàbils.

Admissió a tràmit: Mesa CARP, del 21 de maig
de 1997

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
POPULAR (REG. 18510)

Finiment del termini: 26.05.1997.
Acord: Presidència del Parlament, 20.05.1997.

Proposició no de llei sobre la millora
de l’atenció sanitària ramadera
Tram. 250-00885/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a ordenar a la Junta de Sanejament que faciliti a les
cooperatives agrícoles de Catalunya tota la informació
i l’assessorament necessaris que li puguin demanar per
tal de depurar les aigües residuals que generen i, per
això, a preparar uns plecs que continguin aquesta informació.»

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 18455).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Proposició no de llei sobre l’abonament dels interessos de demora provocats pel retard en el pagament de les
obligacions econòmiques contretes

Finiment del termini: 26.05.1997.
Acord: Presidència del Parlament, 20.05.1997.

Tram. 250-00891/05

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CEF, del 21.05.97

Proposició no de llei sobre la conservació i la rehabilitació dels castells de
Catalunya
Tram. 250-00887/05

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 18455).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 26.05.1997.
Acord: Presidència del Parlament, 20.05.1997.
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
POPULAR (REG. 18492)

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a abonar interessos de demora quan, no existint cap
justificació pel retard en l’abonament d’una subvenció
concedida, s’hagi produït un dany objectiu al beneficiari per raó d’aquest retard, fent servir com a tipus aplicable l’interès legal del diner.»
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Proposició no de llei sobre l’atenció
sanitària dels habitants de la Torreta, a
la Roca del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00897/05

Esmenes presentades

Proposició no de llei sobre l’inici de
les obres de reforma dels centres
d’educació infantil i primària Verge de
Montserrat, Dofí i Sant Cristòfol, de
Premià de Mar (Maresme)
Tram. 250-00933/05

Admissió a tràmit: Mesa CPS, del 21.05.1997

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA
AL PARLAMENT DE CATALUNYA I PEL GRUP
PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA
- ELS VERDS (IC-EV) (REG. 18453)
PARÀGRAF PRIMER

1

ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. Socialista al Parlament de Catalunya i
G.P. d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV)

De tot el text del paràgraf.

PARÀGRAF SEGON

2

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. Socialista al Parlament de Catalunya i
G.P. d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV)

«Agilitar la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament
de la Roca del Vallès, del màxim import possible, en el
present exercici 1997, per a la construcció d’un consultori mèdic al nucli de la Torreta de la Roca del Vallès,
amb un pressupost de 28.436.240 pessetes, tal i com
l’Ajuntament ha sol·licitat amb acord plenari del 18-0497.»

Proposició no de llei sobre l’ús de la
llengua catalana a les factures de la
Companyia Telefònica
Tram. 250-00898/05

Presentació: Magí Cadevall i Soler, juntament amb 4 altre(s) diputat(s) del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya
Reg. 18281 i 18353 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Magí Cadevall i Soler, Josep Clofent i Rosique,
Montserrat Duch i Plana, Antoni Dalmau i Ribalta i
Daniel Terradellas i Redon, Diputada i Diputats del
Grup Socialista, fent ús d’allò que es preveu als articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per
a la seva tramitació davant el Ple, la següent Proposició
no de Llei.
Els Centres d’Educació Infantil i Primària Verge de
Montserrat, Dofí i Sant Cristòfol de Premià de Mar
necessiten obres de reforma i d’adequació a les mesures de seguretat. Aquestes obres són obres de reforma,
ampliació i millora que superen clarament les competències municipals. Per exemple, en el cas del CEIP
Verge de Montserrat, el Servei de Prevenció de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i de
Salvaments de Catalunya va aconsellar, el 28 d’abril de
1986, entre altres mesures de seguretat, la construcció
d’una escola d’emergència. Per tant, no resulta comprensible ni justificable la pretensió de la Delegació
Territorial del Departament d’Ensenyament de transferir la responsabilitat d’aquestes actuacions a l’Ajuntament.
És per tots aquests motius que els Diputats sotasignants
presenten la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
iniciar les obres de reforma i les obres necessàries de
seguretat dels CEIP Verge de Montserrat, Dofí i Sant
Cristòfol, de Premià de Mar.
Palau del Parlament, 7 de maig de 1997
Magí Cadevall i Soler, Josep Clofent i Rosique,
Montserrat Duch i Plana, Antoni Dalmau i Ribalta,
Daniel Terradellas i Redon

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (Reg. 18455).
Pròrroga: 4 dies hàbils.
Finiment del termini: 26.05.1997.
Acord: Presidència del Parlament, 20.05.1997.
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b) Comptes d’ecozones o ecosistemes, que registraran
entre d’altres l’ocupació de l’espai, els canvis d’estat
dels diferents ecosistemes, com ara la contaminació i la
biodiversitat.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una comptabilitat física del medi
ambient que faciliti l’aplicació de polítiques de desenvolupament sostenible
Tram. 250-00934/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV), juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per CatalunyaEls Verds (IC-EV)
Reg. 18285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de llei.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Actualment el concepte de «desenvolupament sostenible» implica, entre d’altres,
a) la necessitat d’elaboració d’una comptabilitat física
del medi ambient
b) el desenvolupament de diferents índex de medició
mediambiental
c) una revisió del Producte o Renda Nacional com a
variable definidora del nivell de creixement d’un país,
i la seva complementació mitjançant el nou concepte de
«Producte Nacional Ecològic».
Existeixen experiències diverses sobre ampliació i revisió dels sistemes estadístics i de comptabilitat nacional realitzades en diferents països (RFA, França, Noruega, Suècia, Canadà) així com a diversos organismes
internacionals (PNUMA, Banc Mundial, Oficina Estadística de les NN UU).
A Catalunya, la realització d’unes variables estadístiques, que permetessin el coneixement dels nostres recursos naturals, dels principals índexs mediambientals
i del Producte Nacional Ecològic, constituiria un fet
essencial per tal de poder portar a terme polítiques pel
«desenvolupament sostenible».
Per aquests motius, presentem la següent,
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Elaborar una comptabilitat física del medi ambient a
través la creació d’uns comptes del patrimoni natural
que complementin l’actual Comptabilitat Nacional. Els
comptes del patrimoni natural el compondran tant dades físiques com monetàries, i les seves interrelacions.
Com a mínim es realitzaran els següents sistemes de
comptes:
a) Comptes d’elements, que inclouran entre d’altres, els
recursos del subsòl, del sòl fèrtil, la flora i la fauna.

2. Iniciar els tràmits necessaris per l’elaboració d’un
indicador agregat, del tipus Producte Ecològic Nacional, on es reculli, a més de la depreciació del capital
contemplada en els sistemes de mesures actuals, tant el
que suposa el cost de sostenibilitat com els costos compensatoris que suposa la reparació o prevenció dels
danys mediambientals.
3. Abans del 31 de desembre de 1997, el govern trametrà al Parlament un primer informe sobre el grau de
desenvolupament dels punts anteriors.
Palau del Parlament, 13 de maig de 1997
Joaquim Novella i Izquierdo Jordi Guillot i Miravet
Diputat
Portaveu

Proposició no de llei sobre l’aplicació
del punt 3.1 de l’Ordre d’11 d’octubre
de 1994 del Ministeri d’Educació i Ciència
Tram. 250-00935/05

Presentació: Grup Parlamentari Popular,
juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del
Grup Parlamentari Popular
Reg. 18307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
M. Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu i Josep Maria
Francàs i Portí, Diputat conjuntament i en representació del Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei sobre l’aplicació del punt Tercer 1 de l’Ordre d’11 d’octubre de 1994, del Ministeri d’Educació i Ciència.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’esmentada Ordre ministerial desenvolupa els articles 10
i 16 de la LOGSE i les disposicions transitòries vuitena
i novena del Reial Decret 1004/91, de 14 de juny, estableix en el seu punt tercer u que els Professors amb titulació universitària de durada igual o superior a la de Mestre només poden continuar impartint educació infantil al
centre docent privat on estiguessin treballant l’octubre del
1994 si no han superat o superen l’especialitat en educació preescolar o pedagogia escolar de les llicenciatures de
Filosofia i lletres o de Ciències de l’educació o els cursos
d’especialitat convocats pel Ministeri o els organismes
competents de la Generalitat.
L’encert d’aquestes limitacions és molt discutible atesa la seva diferència amb la mateixa qualificació quan
el professor amb títol universitari s’està dedicant a
l’educació primària on no s’exigeix cap altre condició
per dedicar-se a aquest nivell educatiu en qualsevol
centre docent privat.

Fascicle segon
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Ara no analitzarem aquesta situació sinó tan sols advertirem del fet que aquest punt tercer de l’esmentada
Ordre ministerial no ha tingut en compte el fet que
aquests professors amb títol universitari interrompin la
seva tasca docent d’educació infantil per qualsevol causa. Si entenem aquest punt tercer en el seu tenor literal,
ens trobem que aquest professor no pot tornar a ensenyar al nivell educatiu d’educació infantil.

mes en la recepció de diversos canals de televisió. Els
problemes afecten intermitentment diferents canals
(molt especialment TV3 i C33) i en moments o dies
més que altres.

Ací és on es fa palesa una discriminació absoluta amb
el professor de títol universitari dedicat a l’educació
primària que pot anar a altres centres i, per tant, suspendre o extingir la seva relació amb el seu centre docent
privat i tornar en tot moment en què estigui d’acord
amb l’empresari corresponent.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions necessàries davant dels responsables de les xarxes de difusió per tal que es garanteixi a tots els habitants de Vilanova del Vallès (Vallès
Oriental) la recepció correcta de tots els canals de televisió emesos per ones terrestres

Per tal de superar aquesta situació de discriminació, es
presenta la següent

Palau del Parlament, 13 de maig 1997

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
– En aplicació de l’Ordre ministerial d’11 d’octubre de
1994 s’interpreti el seu punt tercer en el sentit que l’expressió de «podrá continuar impartiendo educación
infantil en el mismo centro en el que se encuentre
trabajando...» s’ha d’entendre sense perjudici que la
relació laboral del professor des de l’entrada en vigor
de l’esmentada Ordre, el vint d’octubre de 1994, hagi
estat suspesa o exhaurida, de manera que aquest professor pugui sempre retornar al centre docent privat on
impartia aquest nivell educatiu d’educació infantil.
– Una vegada adoptat aquest criteri d’aplicació de l’esmentada Ordre d’11 d’octubre, es faci saber al servei
d’inspecció del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat.
Palau del Parlament, 14 de maig de 1997
M. Dolors Montserrat i Culleré

Josep M. Francàs i Portí

Proposició no de llei sobre la recepció
correcta de tots els canals de televisió
emesos per ones terrestres al municipi
de Vilanova del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00936/05

Presentació: Grup Mixt, juntament amb 1
altre(s) diputat(s) del Grup Mixt
Reg. 18329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació : Xavier Bosch i Garcia, Portaveu adjunt,
Benet Tugues i Boliart, Portaveu, del Grup Parlamentari
Mixt
Document/proposta : Proposició no de llei sobre la recepció de les TV al municipi de Vilanova del Vallès
(Vallès Oriental)
Alguns barris del municipi de Vilanova del Vallès
(Vallès Oriental) pateixen des de fa temps molts proble-

Butlletí Oficial

Els veïns afectats han fet ja gestions sense èxit per ara.
Per aquests motius els diputats sotasignants presenten
la següent proposició no de llei sobre la recepció dels
canals de TV a Vilanova del Vallès:

Xavier Bosch i Garcia
Portaveu adjunt

Benet Tugues i Boliart
Portaveu

Proposició no de llei sobre la millora i
l’ampliació de les prestacions del Laboratori Comarcal de Salut Pública de
la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 250-00937/05

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, juntament
amb 4 altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 18331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació : Jordi Ausàs i Coll, Ernest Benach i
Pascual, Josep-Lluís Carod-Rovira, Jordi Portabella i
Calvete, Joan Ridao i Martin, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/proposta : Proposició No de Llei sobre la
millora del Servei al Laboratori Comarcal de Salut
Pública de La Seu d’Urgell (Alt Urgell)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El «Laboratori Comarcal de Salut Pública» de La Seu
d’Urgell, depenent del Departament de Sanitat i seguretat Social, es troba en una situació de pràctica inactivitat, pel que fa a les funcions que té encomanades un
servei de les seves característiques. La causa d’aquesta inactivitat es deu al fet que per diferents raons el
Laboratori no disposa del Tècnic superior que ha
d’exercir de Cap del Laboratori i tampoc –de manera
molt sovintejada– del Tècnic Mitjà, els quals són els encarregats de dur a terme les funcions pròpies d’aquest
equipament sanitari.
La plaça de Cap del «Laboratori Comarcal de Salut
Pública» de La Seu d’Urgell, es troba en situació de
vacant, desprès que el Tècnic Superior que l’ocupava
fins ara sol·licités el seu trasllat. La plaça de Tècnic
Mitjà pertany en propietat a una persona que, de manera molt sovintejada, es troba en situació de baixa per
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malaltia, sense que en cap ocasió hagi estat coberta
amb caràcter provisional o de substitució. Aquesta situació fa que els serveis que li són propis al Laboratori Comarcal de La Seu d’Urgell hagin de ser coberts pel
Laboratori de Salut Pública de la Delegació Territorial
de Lleida i que per tant l’objectiu de descentralització
en la prestació del servei que complia el Laboratori de
l’Alt Urgell, hagi quedat qüestionat.
Cal dir a més que el Laboratori Comarcal de salut Pública de La Seu d’Urgell, el qual donava cobertura a les
comarques pirinenques de La Cerdanya, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, disposa d’unes instal·lacions i equipaments moderns i preparats per ampliar les prestacions que fins ara oferia.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Cobrir la plaça de Tècnic Superior i Cap del Laboratori Comarcal de Salut Pública de La Seu d’Urgell
(Alt Urgell).
2. Aplicar la política de cobertura d’aquelles places de
Salut Pública que per baixes perllongades per malaltia
o altres supòsits alterin el funcionament correcte
d’aquest equipament sanitari.
3. Impulsar i ampliar els serveis i prestacions del Laboratori Comarcal de Salut Pública de La Seu d’Urgell
(Alt Urgell).
Palau del Parlament, 14 de maig 1997
Jordi Ausàs i Coll, Ernest Benach i Pascual, Josep-Lluís
Carod-Rovira, Jordi Portabella i Calvete, Joan Ridao i
Martin

Proposició no de llei sobre les obres
de cobriment del torrent i d’urbanització de la zona que separa el barri del
Marquet-Paradís del nucli del municipi
del Pont de Vilomara i Rocafort
(Bages)
Tram. 250-00938/05

Presentació: Sr. Josep Huguet i Biosca,
juntament amb quatre altres diputats, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 18332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació : Josep Huguet i Biosca, Jordi Ausàs i Coll,
Ernest Benach i Pascual, Josep-Lluís Carod-Rovira,
Jordi Portabella i Calvete, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/proposta : Proposició No de Llei sobre cobriment del torrent i urbanització de la zona que separa el barri del Marquet del nucli del municipi de Pont
de Vilomara

Butlletí Oficial

El 8 d’abril de 1994 es produïa l’acord de segregació
del barri del Marquet - Paradís del municipi de Mura
(Bages), alhora que s’acordava l’agregació d’aquesta
barriada al municipi de Pont de Vilomara (Bages).
Aquesta iniciativa volia posar fi a una situació que deixava el barri del Marquet a un extrem del municipi de
Mura, quan tots els serveis i les principals connexions
es feien amb el nucli urbà del municipi del Pont, situat immediatament al límit de la barriada. La bona disposició expressada pel municipi de Pont de Vilomara
en aquest procés d’agregació / desagregació que feia
recaure sobre ell les deficiències per desgràcia habituals de moltes de les barriades-urbanització va ser reconeguda per part de l’administració de la Generalitat que
es comprometé a contribuir a facilitar la integració dels
dos nuclis agregats, mitjançant actuacions de la Junta
d’Aigües que cobrissin el torrent que separa el Marquet
del Pont de Vilomara, així com urbanitzessin els encontorns d’aquesta, fins ara, terra de ningú. Passats tres
anys des d’aquell acord i vist que encara no s’ha plasmat aquest compromís, és per això que es presenta la
següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar al
llarg de l’any 1998 les obres de cobriment del torrent –
i consegüent urbanització de la zona– que separa el
barri el Marquet-Paradís del nucli del municipi del Pont
de Vilomara.
Palau del Parlament, 13 de maig 1997
Josep Huguet i Biosca, Jordi Ausàs i Coll, Ernest
Benach i Pascual, Josep-Lluís Carod-Rovira, Jordi
Portabella i Calvete

Proposició no de llei sobre la reparació de les carreteres B-431 i BP-4313,
malmeses per la construcció de l’Eix
Transversal a la comarca del Bages
Tram. 250-00939/05

Presentació: Sr. Josep Huguet i Biosca,
juntament amb quatre altres diputats, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 18333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació : Josep Huguet i Biosca, Jordi Ausàs i Coll,
Ernest Benach i Pascual, Josep-Lluís Carod-Rovira,
Jordi Portabella i Calvete, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/proposta : Proposició No de Llei de reparació de les carreteres B-431 i BP-4313 malmeses per la
construcció de l’eix transversal a la comarca del Bages
La construcció de l’Eix Transversal de Girona a Lleida
pel seu pas a la comarca del Bages està comportant un

<< >>

26 de maig de 1997

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 176

13516

deteriorament de l’estat de les carreteres paral·leles que
s’utilitzen pel desplaçament dels vehicles que intervenen en les obres. Així les carreteres B-431 i BP-4313
estan en molt mal estat, de manera que els ajuntaments
afectats han demanat diverses vegades la signatura de
convenis de reparació amb els responsables de les
obres.
Per tot això es presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre
les iniciatives necessàries per tal de que es signin convenis amb els municipis que permetin la reparació immediata de les carreteres B-431 i BP-4313 malmeses
per les obres de construcció de l’Eix Transversal en
aquesta zona de la comarca del Bages.

favor d’avançar el finançament d’aquestes obres, en
conveni amb la Generalitat. És per això que es presenta
la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un
conveni amb l’ajuntament de Calders (Bages) per tal
que aquest financiï l’avançament de les obres d’ampliació del CEIP Anton Busquets i Punset de Calders
(Bages).
Palau del Parlament, 13 de maig 1997
Josep Huguet i Biosca, Josep Bargalló i Valls, Ernest
Benach i Pascual, Josep-Lluís Carod-Rovira, Jordi
Portabella i Calvete

Palau del Parlament, 13 de maig 1997
Josep Huguet i Biosca, Jordi Ausàs i Coll, Ernest
Benach i Pascual, Josep-Lluís Carod-Rovira, Jordi
Portabella i Calvete

Proposició no de llei sobre l’expropiació i la rehabilitació de l’església preromànica de Santa Maria de Matadars,
al Pont de Vilomara i Rocafort (Bages)
Tram. 250-00941/05

Proposició no de llei sobre l’establiment d’un conveni amb l’ajuntament
de Calders (Bages) per a avançar les
obres d’ampliació del centre d’educació infantil i primària Anton Busquets i
Punset

Presentació: Sr. Josep Huguet i Biosca,
juntament amb quatre altres diputats, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 18335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

Tram. 250-00940/05

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Sr. Josep Huguet i Biosca,
juntament amb quatre altres diputats, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 18334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació : Josep Huguet i Biosca, Josep Bargalló i
Valls, Ernest Benach i Pascual, Josep-Lluís Carod-Rovira, Jordi Portabella i Calvete, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/proposta : Proposició No de Llei per a l’establiment d’un conveni per avançar la construcció del
CEIP de Calders
L’ampliació de l’escola primària CEIP Anton Busquets
i Punset de Calders (Bages) està prevista en el Mapa
escolar com a prioritat 3. El retard però del conjunt del
calendari de construccions i el desig expressat en diverses ocasions per l’ajuntament de Calders de facilitar
l’avançament de les obres, fan que calgui facilitar
aquesta construcció. La resposta de la Conselleria
d’Ensenyament a una pregunta parlamentària d’ERC
en el sentit que no tenia constància de l’oferiment de
l’ajuntament per tal d’establir un conveni per avançar
ls obres i el fet que en la mateixa resposta la Conselleria es mostra oberta a plantejar-se el tema, ha fet que
l’ajuntament hagi tornat a pronunciar-se oficialment a
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Presentació : Josep Huguet i Biosca, Josep Bargalló i
Valls, Ernest Benach i Pascual, Josep-Lluís Carod-Rovira, Jordi Portabella i Calvete, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/proposta : Proposició No de Llei sobre l’expropiació i rehabilitació de la capella preromànica de
Sta. Maria de Matadars (Pont de Vilomara)

L’església de Santa Maria de Matadars, situada al barri del Marquet, integrat des de 1994 al municipi de Pont
de Vilomara és d’estil romànic d’una nau amb capçalera pre-romànica amb boniques arcades de ferradura.
Documentada el 955, fou restaurada el 1950, però la
seva situació actual indica una creixent degradació. La
propietat d’aquesta església és privada i aquesta és una
de les motivacions de l’estat de deixadesa creixent.
Caldria doncs una intervenció pública que posés remei
a aquesta situació.
Per tot això es proposa la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Estudiar la possibilitat d’iniciar un tràmit d’expropiació de l’església de Santa Maria de Matadars Pont de
Vilomara)
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2. Assegurar per la via que s’escaigui una rehabilitació
de l’església preromànica de Santa Maria de Matadars
(Pont de Vilomara)
Palau del Parlament, 13 de maig 1997
Josep Huguet i Biosca, Josep Bargalló i Valls, Ernest
Benach i Pascual, Josep-Lluís Carod-Rovira, Jordi
Portabella i Calvete

ci de les actuacions de rehabilitació, els Diputats
sotasignants presenten la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a reclamar del Ministerio de Fomento la conformitat
immediata a la concessió dels beneficis contemplats al
Reial Decret 2190/1995 per a les àrees de rehabilitació
de l’Eixample de Barcelona, declarades per l’Ordre de
5 de març de 1997, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.»
Palau del Parlament, 12 de maig de 1997

Proposició no de llei sobre la conformitat immediada del Ministeri de Foment per a la concessió dels beneficis
establerts pel Reial Decret 2190/1995,
per a les àrees de rehabilitació de l’Eixample, de Barcelona

Joan Oliart i Pons, Manuel Nadal i Farreras, Joan
Ferran i Serafini, Montserrat Tara i Camafreita, Xavier
Guitart i Domènech, Josep Maria Carbonell i Abelló

Tram. 250-00942/05

Presentació: Sr. Joan Oliart i Pons, juntament amb cinc altres diputats, del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya
Reg. 18354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Joan Oliart i Pons, Manuel Nadal i Farreras, Joan
Ferran i Serafini, Montserrat Tara i Camafreita, Xavier
Guitart i Domènech i Josep Maria Carbonell i Abelló,
Diputats del Grup Socialista, fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenten per a la seva tramitació, la següent Proposició no de Llei.
L’Ajuntament de Barcelona ha endegat una decidida
política de rehabilitació i millora dels habitatges de
l’Eixample. En el marc d’aquesta política es va adreçar
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques
sol·licitant la declaració d’àrea de rehabilitació per a tres
zones d’aquest districte.
Corresponent a aquesta petició, i a l’empara del Reial
Decret 2190/1995, s’ha dictat l’Ordre de cinc de març
de 1997 que, al seu article segon, declara com a àrees
de rehabilitació a tres zones de l’Eixample de la ciutat
de Barcelona, corresponents a sectors dels barris de
Sant Antoni, Sagrada Família i Fort Pienc.
Tal i com preveu l’article 34 de l’esmentat Reial Decret
2190/1995, la declaració d’àrea de rehabilitació comporta la possibilitat d’eximir als promotors d’actuacions de rehabilitació en la dita àrea de complir les limitacions establertes en el Reial Decret, relatives a metres
quadrats computables a afectes del càlcul del pressupost protegible, ingressos dels sol·licitants de la qualificació de l’actuació, antiguitat de l’edifici i buidatge
del mateix que, en aquest cas, no seran tinguts en
compte per a la seva corresponent qualificació d’actuació protegible i accés al finançament qualificat.
D’acord amb la mateixa normativa, les exempcions de
límits abans indicades, hauran de comptar amb la prèvia conformitat del Ministeri de Foment. Atès que encara no es disposa de la necessària declaració d’exempció de límits, i que aquesta situació impossibilita l’ini-

Butlletí Oficial

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla específic d’habitatge per a la
ciutat de Barcelona que prioritzi la
compra de sòl i la rehabilitació i la
construcció d’habitatges de protecció
oficial i de preu taxat
Tram. 250-00943/05

Presentació: Sr. Joan Oliart i Pons, juntament amb cinc altres diputats, del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya
Reg. 18355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Joan Oliart i Pons, Manuel Nadal i Farreras, Joan
Ferran i Serafini, Montserrat Tura i Camafreita, Xavier
Guitart i Domènech i Josep Maria Carbonell i Abelló,
Diputats del Grup Socialista, fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenten per a la seva tramitació, la següent Proposició no de Llei.
La situació de l’habitatge a la ciutat de Barcelona ve
definida per la manca de sòl urbà, la realitat d’un parc
d’habitatges molt envellit, i per l’existència d’àmplies
trames històriques que precisen d’una constant atenció
rehabilitadora.
Els problemes descrits no han trobat solució en l’aplicació dels Plans Generals d’Habitatge. La prova és que
el preu excessiu del sòl ha impedit la construcció d’habitatges de protecció oficial i de preu taxat en el terme
municipal de la ciutat.
D’altra banda, malgrat els esforços evidents de l’Ajuntament de Barcelona per impulsar la rehabilitació dels
edificis, el cert és que encara hi ha un nombre molt
considerable de ciutadans que viuen en habitatges escassament confortables.
Aquest panorama específic precisa també de solucions
especifiques. Cal una acció concertada del Govern de
la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona que, des
d’una informació precisa, es marqui uns objectius en el
temps i comprometi el volum necessari de recursos
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públics. Tot això dins l’àmbit dels Plans d’Habitatges
vigents.

sobre medi ambient i desenvolupament, que va tenir
lloc a Rio de Janeiro (Brasil) l’any 1992.

És per tot això que els Diputats sotasignants presenten
la següent:

El Conveni sobre la diversitat biològica –més enllà dels
anteriors, que cobrien solament aspectes parcials de la
conservació de la diversitat de les formes de la vida– és
considerat el primer acord global que cobreix tots els
gens, espècies i ecosistemes, alhora que introdueix propostes per a la conservació de la diversitat biològica i
l’ús sostenibles dels seus components.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Elaborar i presentar, en el termini màxim de sis mesos, un Pla específic d’Habitatge per a la ciutat de
Barcelona que prioritzi la rehabilitació, la construcció
d’Habitatges de Protecció Oficial i de Preu Taxat, i la
compra de sòl.
2. Subscriure, dins l’àmbit del Pla, un acord amb
l’Ajuntament de Barcelona per una durada de 5 anys,
en el que es farà constar les actuacions projectades i el
volum de recursos compromesos.»
Palau del Parlament, 12 de maig de 1997
Joan Oliart i Pons, Manuel Nadal i Farreras, Joan
Ferran i Serafini, Montserrat Tura i Camafreita, Xavier
Guitart i Domènech, Josep Maria Carbonell i Abelló

Proposició no de llei sobre l’elaboració
de l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica
Tram. 250-00944/05

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 18360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Ramon Camp i Batalla, Portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa
l’article 134 i concordants del Reglament del Parlament, presenta la següent Proposició no de Llei sobre
l’elaboració de l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica

L’article 6 del Conveni obliga a cada part contractant a
elaborar estratègies, plans o programes nacionals per a
la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica; però, com a tractat marc, atorga llibertat a les parts
per determinar com s’han de desenvolupar i executar
d’acord amb les peculiaritats del medi natural i les característiques sociopolítiques de cada territori.
Amb aquest objectiu, i a nivell europeu, el Consell
d’Europa ha impulsat l’elaboració de l’Estratègia
paneuropea per a la diversitat biològica i paisatgística,
adoptada pels ministres de medi ambient de 55 països
europeus a Sofia (Bulgària), el 25 d’octubre de 1995,
en el marc de la conferència ministerial Medi ambient
per a Europa.
A l’Estat espanyol s ‘han conegut diversos intents de
redacció d’una estratègia estatal, d’entre les quals es
pot esmentar el document titulat «Estrategia nacional
para la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica» (editada pel Ministeri d’Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient l’any 1995); però, hores
d’ara, no es disposa de cap document definitiu aprovat.
Catalunya, dins el marc competencial que li confereix
l’Estatut d’Autonomia en matèria de conservació i utilització sostenible de la diversitat biològica, ha de disposar d’una estratègia pròpia que li permeti concretar,
desenvolupar i potenciar els objectius del Conveni sobre la diversitat biològica dins el seu àmbit territorial;
establir els mecanismes jurídics i financers per a la seva
execució, i guiar el procés de participació en l’elaboració de l’estratègia espanyola i en la integració de l’estratègia paneuropea.
És per tot l’exposat que es presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

«El Parlament de Catalunya:

Conscient l’individu i la societat de la importància i
vàlua de la riquesa biològica de la Terra, alhora que
dels perills generats per l’activitat humana vers la seva
integritat, es fomenten i s’impulsen aquelles iniciatives
que pretenen establir un model de gestió racional i sostenible dels recursos biològics, el qual permeti mantenir el nostre benestar i garantir el de les generacions
futures.

1. Manifesta el seu suport explícit al Conveni sobre la
diversitat biològica adoptat a Nairobi (Kènia) el 22 de
maig de 1992 en l’àmbit de les Nacions Unides i ratificat per l’Estat espanyol el 21 de desembre de 1993; a
l’Estratègia paneuropea per a la diversitat biològica i
paisatgística adoptada a Sofia (Bulgària) el 25 d’octubre de 1995 en el marc de la conferència ministerial
Medi ambient per a Europea, i a totes les iniciatives
internacionals encaminades a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica.

La comunitat internacional s’ha esmerçat a l’hora
d’adoptar mesures per a la conservació de la diversitat
de les formes de vida i dels recursos biològics. El primer tractat en aquest àmbit va ser signat pels països
europeus l’any 1902 i, posteriorment, va esdevenir un
llarg procés que va culminar amb l’adopció del Conveni sobre la diversitat biològica, obert a la signatura dels
Estats durant la Conferència de les Nacions Unides

Butlletí Oficial

2. Insta el Consell Executiu a.
a) Prendre les mesures necessàries per a l’elaboració de
l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica, dins d’un procés obert a
la participació de tots els sectors socials implicats.
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b) Impulsar una política de cooperació amb el Govern
de l’Estat per garantir que els objectius i les propostes
de l’estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica es tinguin en compte
en el procés de redacció de l’estratègia estatal.
c) Garantir que les previsions de l’Estratègia paneuropea per a la diversitat biològica i paisatgística s’integrin
en les polítiques i les actuacions que, relacionades amb
la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica, es duguin a Catalunya.»
Palau del Parlament, 14 de maig de 1997
Ramon Camp i Batalla
Portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió

Proposició no de llei sobre la revisió
del sistema de superfícies de base i
del Pla de regionalització productiva
en el sector dels cultius herbacis
Tram. 250-00945/05

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 18361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Ramon Camp i Batalla, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa
l’article 134 i concordants del Reglament del Parlament, presenta la següent Proposició no de Llei relativa a la revisió del sistema de superfícies de base i Pla
de Regionalització en el sector dels cultius herbacis.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) de
l’any 1992, va suposar, pel sector dels cultius herbacis,
l’establiment, per la Unió Europea, d’un sistema de pagaments compensatoris per hectàrea, aplicats tant a les
superfícies conreades com a les retirades de la producció.
Aquests pagaments compensatoris es basen en una
quantitat unitària per hectàrea, que resulta de multiplicat un import de referència, diferent per cada grup de
productes dels sectors que formen els cultius herbacis
(cereals, oleaginoses i proteaginoses), pel rendiment
mig estadístic de la producció de la comarca on es trobi
situada la parcel·la, amb independència de la collita real
de l’explotació.
Els imports de referència es fixen de forma igual i uniforme per tots els Estats Membres de la Unió Europea.
Els rendiments mitjos estadístics son diferents per cada
Estat, i en concret a l’Estat espanyol hi ha establert un
Pla de Regionalització productiva amb quatre tipus de
barems en funció que el cultiu sigui en secà o regadiu:
secà, regadiu mig, regadiu blat de moro, i altres cereals
en regadiu. Aquest rendiments estan fixats per comarques o subcomarques agràries.

Butlletí Oficial

El Pla de Regionalització Productiva contempla, a més,
unes superfícies de base, que pel secà estan regionalitzades per Comunitats Autònomes i pel regadiu hi ha
una única superfície de base per tot l’Estat, diferenciant el blat de moro de regadiu dels altres cultius herbacis en regadiu.
Aquestes superfícies de base impliquen que en cas del
seu ultrapassament, hi hagi penalitzacions en els imports a rebre com a pagaments compensatoris. Pel cas
concret del secà cada Comunitat Autònoma és responsable de la seva superfície, i per tant la superació afecta única i exclusivament a la Comunitat que l’hagi sobrepassat; mentre que en el regadiu la penalització és
uniforme per totes les Comunitats Autònomes.
En la campanya 1996/1997 (collites de 1996) hi va
haver un sobrepassament en la superfície de base estatal de regadiu bastant important, fet aquest que ha comportat penalitzacions elevades pels productors de totes
les comunitats. Val a dir que aquest no ha estat un fet
aïllat, sinó que s’ha vingut repetint des de l’implantació dels pagaments compensatoris.
En aquest sentit, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte
negatiu d’aquest ultrapassament en successives campanyes, va plantejar l’adaptar la superfície de base estatal de regadiu a la realitat de les declaracions presentades procedint al mateix temps, a una revisió a la baixa
dels rendiments assignats en regadiu a totes les Comunitats Autònomes per un igual, a fi afecte de mantenir
la neutralitat pressupostaria.
Aquest plantejament ha estat reiteradament rebutjat per
la comunitat Autònoma de Catalunya en les diferents
reunions que en aquest sentit s’han portat a terme, per
considerar que l’ultrapassament de la superfície estatal
de regadiu no es deu a totes les Comunitats per un
igual, ja que mentre unes han complert rigorosament la
normativa Comunitària en d’altres la seva aplicació ha
estat més generosa.
Amb tot i això, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va publicar, el 25 de març de 1997, una Ordre Ministerial en la qual s’establia el nou Pla de Regionalització Productiva a aplicar a partir de la campanya
1997/1998 (collites de 1997) i on els rendiment en regadiu suposaven per Catalunya una disminució de prop
del 25% respecte dels vigents fins la campanya anterior.
Aquesta publicació va provocar la reacció contrària del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya, la qual es va manifestar per
diferents vies al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Aquesta protesta va comportar que el Ministeri d’Agricultura publiqués, el 7 d’abril de 1997, una nova Ordre
Ministerial rectificant l’anterior i on els rendiments en
regadiu per Catalunya van experimentar una lleugera
millora, però amb tot això la reducció respecte dels
existents fins la campanya anterior es va situar en el
17%.
En tot cas, la reducció de rendiments de regadiu, uniforme per tot l’Estat espanyol, amb la finalitat d’esta-
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blir una superfície de base estatal de regadiu superior i
així permetre minimitzar l’impacte que sobre el sector
ha tingut la penalització del ultrapassament de la fixada fins la campanya 1996/1997 (collita 1996), representa un greuge comparatiu molt greu per totes aquelles Comunitats Autònomes que des d’un bon principi
han gestionat rigorosa i escrupolosament aquest tipus
d’ajudes, com es el cas de Catalunya. El que s’ha aconseguit amb tot això, és que els productors catalans s’han
hagut de fer corresponsables del no compliment estricte
de la normativa comunitària per part d’algunes Comunitats Autònomes, amb la corresponent pèrdua d’ingressos econòmics per aquest sentit per una qüestió que
en absolut en són responsables.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Reglament establert per l’article 30
de la Llei 24/1991, de l’habitatge, per a
garantir el compliment de les condicions de solidesa, seguretat i conservació de tots els edificis de Catalunya

Per això el Grup parlamentari de Convergència i Unió,
presenta la següent:

Reg. 18411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a establir les gestions necessàries
davant el Govern de l’Estat espanyol, per tal que es
procedeixi a una revisió del sistema de superfícies de
base així com del Pla de Regionalització Productiva,
amb els següents continguts:
1. Que s’implanti un sistema de superfícies de base
estatals en secà i regadiu, amb subsuperfícies de base
per Comunitats Autònomes, de tal manera que la superació de la superfície estatal, de secà i/o regadiu, repercuteixi, pel que fa a penalitzacions, únicament en aquelles Comunitats que hagin ultrapassat les seves
subsuperfícies de base. Amb això s’obviarien els problemes plantejats en la present campanya, i farà que
cada Comunitat tingui més cura en l’aplicació de la
reglamentació comunitària establerta per aquest tipus
d’ajudes.
2. Que el nou Pla de Regionalització Productiva mantingui els rendiments de regadiu vigents fins la campanya 1996/1997 en aquelles Comunitats Autònomes que
no han superat les seves bases de referència i que per
tant no han contribuït a aquest ultrapassament en la
superfície de base estatal.»
Palau del Parlament, 14 de maig de 1997
Ramon Camp i Batalla
Portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió

Tram. 250-00946/05

Presentació: Sr. Joan Oliart i Pons, juntament amb cinc altres diputats, del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya

A LA MESA DEL PARLAMENT
Joan Oliart i Pons, Celestino Corbacho i Chaves,
Manuela de Madre i Ortega, Joan Ganyet i Solé,
Manuel Nadal i Farreras i Montserrat Tura i
Camafreita, Diputats del Grup Socialista, fent ús d’allò
que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de
la Cambra, presenten per a la seva tramitació, la següent Proposició no de llei.
És un fet constatable l’elevat envelliment dels edificis
de Catalunya. Les estadístiques són, en aquest sentit,
concloents.
Cal actuar amb decisió, tant des d’un punt de vista normatiu, clarificant la normativa aplicable i desenvolupant-la per tal d’aconseguir un autèntic codi de la propietat immobiliària, tant en els aspectes civils com en
les administratius i, especialment accentuant la intervenció de les Administracions públiques per tal de donar un gir a la situació present.
La intervenció que es proposa va adreçada a establir un
ampli consens entre les administracions sobre la base
d’un Pla general d’inspecció d’edificis, elaborat pel
Govern de la Generalitat amb la participació dels Ajuntaments que, amb els recursos adients i la participació
dels sectors socials implicats, efectuï el reconeixement
exhaustiu i detallat de la situació existent i posi les bases de la seva millora.
És per tot això que els Diputats sotasignants presenten
la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Elaborar, amb la màxima urgència, el Reglament que
preveu l’article 30 de la Llei 24/1991, de l’Habitatge, per
tal de garantir el compliment de les condicions de solidesa, seguretat i estat de conservació requerits per la llei, de
tots els edificis de Catalunya, sigui quina sigui la seva
antiguitat. La cèdula de l’edifici que acredita el correcte
manteniment de l’estructura i de tots els elements de
l’edifici tindrà caràcter obligatori per tots els edificis.
2. Elaborar d’immediat un Pla general d’inspecció dels
edificis de Catalunya per tal d’efectuar un reconeixement exhaustiu i detallat de la situació existent, i posi
les bases de la seva millora.
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3. Arbitrar els recursos necessaris per a finançar un programa plurianual d’ajuts destinats a promoure la rehabilitació i conservació dels edificis que ho precisin.
Palau del Parlament, 12 de maig de 1997
Joan Oliart i Pons, Celestino Corbacho i Chaves,
Manuela de Madre i Ortega, Joan Ganyet i Solé,
Manuel Nadal i Farreras, Montserrat Tura i Camafreita

Proposició no de llei sobre l’actualització de la legislació vigent sobre cooperativisme
Tram. 250-00947/05

Presentació: Sr. Josep Maria Rañé i Blasco,
juntament amb quatre altres diputats, del
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Reg. 18432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Josep M. Rañé i Blasco, Xavier Guitart Domènech,
Joan Ferran i Serafini, Rosa Barenys i Martorell, Josep
Mir i Bagó, Diputada i Diputats del Grup Socialista,
fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació davant el Ple, la següent Proposició no de Llei.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
iniciar les converses amb les organitzacions representatives del moviment cooperatiu de Catalunya amb
l’objectiu d’analitzar la conveniència de procedir a l’actualització de la legislació vigent sobre cooperativisme,
i cas de considerar-ho adient, el sentit de la mateixa.
Palau del Parlament, 15 de maig de 1997
Josep M. Rañé i Blasco, Xavier Guitart Domènech,
Joan Ferran i Serafini, Rosa Barenys i Martorell, Josep
Mir i Bagó

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En el conjunt de les societats desenvolupades es produeixen un seguit de canvis en les estructures socials i
familiars que cal analitzar:
– Una disminució preocupant de la natalitat i un retard
en l’edat de tenir fills.
– Canvis importants en l’organització familiar: augment de les famílies monoparentals, incorporació de la
dona al món del treball, però també augment de les famílies on no hi ha cap membre que treballi.
– Greu perill de fractura social amb l’increment de
bosses de marginació i pobresa severa.
Tots aquests canvis afecten de manera molt especial els
infants i són motiu de preocupació de persones i institucions dedicades a l’atenció de la infància, com també ho haurien de ser dels governs a l’hora d’elaborar les
seves polítiques socials i educatives.
La LOGSE i la Llei d’atenció i protecció dels infants i
adolescents, aprovada pel Parlament de Catalunya, reconeixen la Primera Infància (0-6 anys) com a període
educatiu i clau per al desenvolupament integral dels
infants. Si bé el període 3-6 té una atenció suficient,
sempre millorable, no passa el mateix de zero a tres
anys, cicle on no hi ha una oferta suficient ni tampoc un
coneixement acurat de centres existents, necessitats i
demandes potencials.
Estudis realitzats per la Xarxa d’Atenció a la Infància
de la Comissió Europea demostren que els nens i les
nenes d’aquestes edats que assisteixen a un espai
extrafamiliar concebut com un context educatiu, obtenen grans avantatges des del punt de vista del desenvolupament de les seves capacitats, si es comparen amb
infants que no han tingut aquesta oportunitat.
D’altra banda en aquests moments i com a conseqüència del
pas dels alumnes dels antics 7è. i 8è. d’EGB als centres de
secundària, en els CEIP s’alliberen espais i recursos humans
que caldrà aprofitar amb la màxima racionalitat.
Per aquests motius el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Els Verds, presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Realitzar un estudi sobre l’educació infantil en el
període 0 - 3 anys on es contempli:

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de la situació actual de
l’educació infantil en el període de 0 a
3 anys
Tram. 250-00948/05

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 18489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de llei.
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– Una descripció acurada de la situació actual: centres,
dotacions i taxes d’escolarització.
– Una detecció de les necessitats socials referides a
l’atenció de la primera infància (0 - 3 anys).
2. Obrir, amb caràcter experimental, aules per a nens i
nenes de 2 anys en els CEIP reconeguts com a centres
d’Atenció Educativa a Preferent i en aquells situats en
zones d’alt risc social, prèvia consulta amb els ajuntaments i el Consell Escolar dels centres afectats.
Palau del Parlament, 16 de maig de 1997
Carme Tolosana i Cidón
Diputada

Jordi Guillot i Miravet
Portaveu
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3.10.65.

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

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei orgànica
5/1984, del 25 de maig, de compareixença davant les comissions d’investigació del Congrés i del Senat o
d’ambdues cambres
Tram. 270-00005/05

Ponència per a elaborar la Proposta

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT I GOVERN LOCAL
La Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 20 de
maig de 1997, d’acord amb els articles 140.1 i concordants del Reglament, ha nomenat la Ponència per a elaborar l’Informe sobre la Proposta de resolució per la
qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
orgànica 5/1984, del 25 de maig, de compareixença
davant les comissions d’investigació del Congrés i del
Senat o d’ambdues cambres (Tram. 270-00005/05) i les
esmenes presentades, que resta constituïda pels membres següents:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió:
Sr. Domènec Sesmilo i Rius
Grup Socialista al Parlament de Catalunya:
Sr. Xavier Guitart i Domènech
Grup Parlamentari Popular:
Sr. Simon Pujol i Folcrà
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els
Verds (IC-EV):
Sr. Roc Fuentes i Navarro
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Sr. Ernest Benach i Pascual
Grup Mixt:
Sr. Benet Tugues i Boliart

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
Llei de Modificació de la Llei 17/1993,
de 16 de novembre, sobre el desenvolupament de l’article 154 de la Constitució
Tram. 270-00006/05

Ponència per a elaborar la Proposta

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT I GOVERN LOCAL
La Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 20 de
maig de 1997, d’acord amb els articles 140.1 i concordants del Reglament, ha nomenat la Ponència per a elaborar l’Informe sobre la Proposta de resolució per la
qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de Llei de Modificació de la Llei
17/1993, de 16 de novembre, sobre el desenvolupament
de l’article 154 de la Constitució (Tram. 270-00006/05)
i les esmenes presentades, que resta constituïda pels
membres següents:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió:
Sr. Domènec Sesmilo i Rius
Grup Socialista al Parlament de Catalunya:
Sr. Xavier Guitart i Domènech
Grup Parlamentari Popular:
Sr. Simon Pujol i Folcrà
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els
Verds (IC-EV):
Sr. Roc Fuentes i Navarro
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Sr. Ernest Benach i Pascual
Grup Mixt:
Sr. Salvador Morera i Tanyà
Palau del Parlament, 20 de maig de 1997
El secretari en funcions El president de la Comissió
Ernest Benach i Pascual
Jaume Camps i Rovira

Palau del Parlament, 20 de maig de 1997
El secretari en funcions El president de la Comissió
Ernest Benach i Pascual
Jaume Camps i Rovira
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de la coacció que l’amenaça penal representa resulta
impropi d’un ordre jurídic democràtic.

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar davant la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei sobre la regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs
Tram. 270-00011/05

Presentació: Grup Socialista al Parlament
de Catalunya
Reg. 18460 / Admissió a tràmit i tramesa al Consell Executiu: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista,
fent ús d’allò que disposa l’article 140 del Reglament
de la Cambra, presenta la següent Proposta de Resolució per la qual s’acorda presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei sobre la regulació de
la interrupció voluntària de l’embaràs.
Palau del Parlament, 15 de maig de 1997
Higini Clotas i Cierco
Portaveu
La Llei Orgànica 9/1985, de 5 de juny, que va incorporar a la redacció vigent l’article 417 bis del Codi Penal
va suposar un gran avançament en l’ordre a adaptar la
possibilitat de la interrupció voluntària de l’embaràs als
requeriments constitucionals, en la mesura en que es va
reconèixer la indiscutible preeminència dels drets fonamentals de la dona en certes situacions de necessitat o
de no exigibilitat d’una ultra conducta i va adaptar determinades garanties per a la protecció del bé jurídic
constitucional representat per la vida embrionària fora
d’aquests supòsits.
Tot i amb això, tant des de la perspectiva del reconeixement dels drets de la dona com des de la tutela de la
vida en formació, la dita regulació sembla avui
insatisfactòria: ni els drets de la dona queden degudament emparats si s’estableix un numerus clausus de
situacions de no exigibilitat (intentant limitar el que per
si mateix, no és susceptible de limitació), ni la tutela de
la vida embrionària, abandona a l’albir del discutible
afecte intimidant de l’amenaça penal, resulta satisfactòria.
La decisió de ser mare no és avui, ni tampoc ho ha estat mai, un esdeveniment insignificant en la vida íntima
d’una dona. Pot representar, a vegades, una immensa
satisfacció i altres una càrrega insuportable. L’ordenament jurídic no pot limitar-se a reconèixer la
inexigibilitat de la continuació de l’embaràs quan existeixi risc per a la vida o la salut de la mare, o quan l’embaràs sigui a conseqüència d’una violació o es presumeixi que, el fetus hagi de néixer amb greus tares,
doncs aquests límits resulten inadequats: hi ha nombroses situacions, diferents de les legalment previstes, en
les que el naixement d’un fill suposa per a la dona inconvenients tan greus que exigir-li que ho faci per mitjà
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No es pot creure que mitjançant el recurs a la pena per
damunt del que resulta raonable acudir a ella, s’aconsegueix una tutela adequada de l’embrió humà. Al contrari: la desmesura de la reacció penal davant la mare,
utilitzada per a tutelar un bé jurídic que en les primeres
setmanes depèn tan exclusivament d’ella que forma una
unitat amb el seu cas i és conegut sols en l’àmbit més
íntim, introdueix un factor de rebuig privant a l’embrió
de la única protecció eficaç (la que procedeix de la
mare) i generant en ella i de qui l’envolten un menyspreu pel Dret del que no deriven, per a la vida embrionària i, més encara, per a la comunitat jurídica, sinó
conseqüències indesitjables.
Per tot això, s’ha estimat necessari procedir a una
despenalització més àmplia de la interrupció voluntària de l’embaràs sense cedir res pel que fa a la tutela de
la vida en formació.
En relació amb la despenalització s’ha optat per una
clàusula general de necessitat, que remet per analogia
a situacions de la mateixa entitat que les avui contemplades. Aquesta és la solució per la què, amb major o
menor claredat, es decanten les regulacions de la majoria dels països del nostre entorn (Itàlia, França o
Anglaterra). Certament, a Alemanya, la Llei de 27 de
juny de 1992 va prescindir de la indicació general de
necessitat, optant per una solució de termini, però, després de la declaració d’inconstitucionalitat, les corresponents normes, d’acord amb l’article 35 de la Llei del
Tribunal Constitucional, han estat substituïdes per la
normativa establerta pel propi Tribunal de Karlsruhe
què, si bé no estén la penalització més enllà de l’establert pels legisladors (Sentència de 28 de maig de 1993,
punt 11, 2n. del FALLO), preveu la indicació de necessitat en el seu veritable concepte al regular l’assessorament.
Aquesta indicació de necessitat queda, en última instància, a l’apreciació final de la dona. Aquesta regulació
produirà en alguns, sorpresa, i potser, rebuig; però, a
poc que es reflexioni sobre aquesta, es posarà de manifest que no és sinó una conseqüència necessària de la
renúncia a la inadequada tutela penal i, per consegüent,
un moment imprescindible de la tutela mitjançant assessorament. A l’orientar-se segons aquest nou concepte de tutela, el legislador reconeix que no hi ha protecció possible per a la vida en formació, només la que
resulta de promoure en la mare la decisió lliure i responsable de continuar l’embaràs. A partir d’aquesta
premissa (quina veritat és difícil de negar seriosament)
sembla obvi que l’assessorament no pot desembocar en
la decisió d’un tercer què, per altra banda, no podria, ni
tècnica ni jurídicament substituir la intimitat de la dona
per la pròpia i decidir «objectivament».
L’opció per l’assessorament com mitjà de tutela comporta, com encertadament senyalà el Tribunal de
Karlsruhe, la renúncia a sotmetre els motius de la dona
a la ulterior valoració d’un tercer i, per conseqüentment, la renúncia a utilitzar sancions quan aquests
motius no semblin correctes. En afecte, I’assessorament ha d’estimular, no intimidar i ha de propiciar l’en-

<< >>

26 de maig de 1997

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 176

13524

teniment, no la confusió; ha de contribuir a reforçar el
sentit de responsabilitat de la dona en comptes de reprimir-lo.
El text de la Llei reprodueix en l’apartat 1 de l’article
primer les tres primeres indicacions ja existents en virtut de les quals no era punible la interrupció voluntària
de l’embaràs practicat amb el consentiment de la dona:
perill per a la seva salut, atacs a la llibertat sexual que
generen un embaràs no consentit o presència de malformacions en el fetus. (L’única novetat destacable respecte de l’actual regulació és la interrupció voluntària de
l’embaràs per raons ètiques, que amplia la seva aplicabilitat a embarassos que siguin a conseqüència de qualsevol delicte contra la llibertat sexual –no sols la violació– i, inclús, de reproducció assistida no consentida).
A continuació –apartat 2 de l’article 1– s’estableix el
nou supòsit no punible d’interrupció voluntària de
l’embaràs. En aquest cas s’exigeix l’existència d’un
conflicte personal, familiar o social per a la dona de
gravetat semblant als anteriors, de continuar endavant
amb l’embaràs. El termini màxim permès per a interrompre l’embaràs són les dotze primeres setmanes de
gestació i la tutela de la vida embrionària es porta a
terme mitjançant l’assessorament a la dona en un dels
centres establerts a l’efecte. En aquest centre la dona
serà escoltada en entrevista i se li explicaran les raons
que assisteixen a l’Estat per a tutelar la vida, informantla de quines possibilitats existeixen per a resoldre el seu
conflicte tractant que la decisió final, que ha de prendre
la dona, sigui amb la major informació i reflexió.
Es fixen també en el text legal les característiques que
han de reunir els centres o establiments sanitaris, bé
siguin públics o privats, per a ostentar la condició legal
de centres autoritzats per a la pràctica de la interrupció
voluntària de l’embaràs concretant-se les condicions
materials i de personal que han de reunir, en funció del
tipus d’intervenció que es pretengui portar a terme. La
deguda informació sobre els centres aptes per a la interrupció de l’embaràs i sobre els centres d’assistència i
assessorament, es garanteix mitjançant la publicació
anual de la relació de centres que han estat habilitats a
l’efecte.
La Llei preveu la possibilitat que es produeixi en un cas
concret un conflicte d’interessos entre el drets a la salut de la dona i les creences particulars del personal
sanitari que hagi d’atendre-la, i recorda que, en els casos on que la pràctica de la interrupció de l’embaràs
fóra urgent per existir risc vital per a la gestant, o situacions en les que la vida o salut de la dona es trobessin
en greu perill a conseqüència d’una intervenció d’interrupció del seu embaràs, tot el personal mèdic i sanitari, públic o privat, està obligat a atendre a la dona que
a ells acudeixi per existir tal situació de perill. Por això
s’estableix legalment que en tals casos, resultarà inadmissible l’al·legació de raons de consciència por a oposar-se a la prestació dels referits serveis.
L’articulat descriu també les característiques dels centres d’assessorament i assistència esmentats anteriorment. Respecte d’aquests, la Llei estableix una garantia amb la finalitat d’evitar una possible connivència
d’interessos al prohibir que els mateixos tinguin vincu-
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lació alguna amb els centres sanitaris on es practiquen
les interrupcions de l’embaràs. Es segueix en aquest
tema el model alemany, que ressalta la importància
d’aquest procés dirigit a garantir una eficaç protecció
de la vida de l’encara no nascut. En aquests centres
s’informarà a la dona de les raons que assisteixen a
l’Estat per a tutelar la vida, i de quantes ajudes familiars, econòmiques i socials disponible poguessin ser-li
d’utilitat, així com dels aspectes jurídics i mèdics de la
intervenció.
S’estableix finalment la consideració de prestació sanitària, exclusivament, per a les interrupcions d’embaràs
compreses en l’article primer d’aquesta Llei (indicacions mèdiques, ètica i eugènesica quedant exclosos els
supòsits previstos en l’apartat segon).
En definitiva aquesta Llei pretén ser coherent amb el
nou Codi Penal, i que és una de les normes que reflecteix l’ordre valoratiu d’una determinada societat i que
aspira a expressar les sensibilitats dominants en la societat espanyola d’avui, configurant un ordenament
penal presidit pels principis d’intervenció mínima, de
modernitat, i d’adequació a la realitat social circumdant. En aquesta mateixa línia el text que es presenta
respon sens dubte a aquesta sensibilitat avui dominant
que busca fórmules alternatives a la simple penalització
davant les situacions de conflicte en que pugui trobarse la dona per raons d’un embaràs no desitjat.
ARTICLE 1.
L’EMBARÀS

SUPÒSITS

NO PUNIBLES D’INTERRUPCIÓ DE

1. No constituirà delicte la interrupció de l’embaràs,
practicada per un metge o sota la seva direcció, en centre o establiment sanitari acreditat i amb el consentiment exprés de la dona embarassada quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) Que sigui necessari per a evitar un greu perill per a
la vida o la salut física o psíquica de l’embarassada i
així consti en un dictamen emès amb anterioritat a la
intervenció per un metge de l’especialitat corresponent,
diferent d’aquell per o sota quina direcció es practiqui
la interrupció de l’embaràs.
En cas d’urgència per risc vital per a la gestant, podrà
prescindir-se del dictamen i del consentiment exprés.
b) Que l’embaràs sigui conseqüència d’un fet constitutiu de delicte contra la llibertat sexual o de reproducció
assistida no consentida, sempre que la interrupció de
l’embaràs es practiqui dins de les dotze primeres setmanes de gestió i que l’esmentat fet hagués estat denunciat.
c) Que es presumeixi que el fetus haurà de néixer amb
greus tares físiques o psíquiques, sempre que la interrupció de l’embaràs es practiqui dins de les vint-i-dues
primeres setmanes de gestació i que el dictamen expressat amb anterioritat a la seva pràctica sigui emès per
dos especialistes d’un centre o establiment sanitari
acreditat a l’efecte i diferents d’aquell per qui o sota la
seva direcció es practiqui la interrupció.
En els casos previstos en els paràgrafs anteriors no
constituirà delicte la conducta de l’embarassada encara que la pràctica de la interrupció de l’embaràs no es

<< >>

Núm. 176

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

26 de maig de 1997
13525

realitzi en un centre o establiment acreditat o no s’hagin emès els dictàmens mèdics exigits.
2. Tampoc constituirà delicte la interrupció voluntària
de l’embaràs que sigui practicada per un metge o sota
la seva direcció en centre o establiment sanitari acreditat i amb el consentiment exprés de la dona embarassada quan, a judici d’aquesta, la continuació del mateix li
suposi un conflicte personal, familiar o social de gravetat semblant a la de qualsevol dels descrits en l’apartat
anterior, sempre que concorrin els requisits i circumstàncies següents:
a) Que es practiqui dins de les dotze primeres setmanes
de gestió, el que s’acreditarà mitjançant certifica mèdica.
b) Que la dona que desitgi interrompre el seu embaràs
acudeixi prèviament a alguns dels centres d’assistència
i assessorament acreditats a l’efecte.
c) Que la dona, després d’haver estat adequadament
escoltada en l’entrevista i haver-se escoltat en aquesta
les raons que assisteixen a l’Estat per a tutelar la vida,
sigui informada de quines possibilitats existeixen per a
la millor solució del seu conflicte, amb especial referència a la regulació legal vigent en matèria d’adopció
i acolliment familiar. Igualment, i amb relació al seu cas
concret, se l’indicaran les ajudes familiars , econòmiques i socials disponibles. L’assessorament s’estendrà
a més, als aspectes jurídics i mèdics i relacionats amb
la seva situació.
d) Que una vegada assessorada i informada en els termes establerts en aquesta Llei, el que constarà en una
certificació expedida a l’efecte que s’entregarà a la
dona, hagi deixat transcórrer un termini mínim de tres
dies a fi de madurar la seva decisió definitiva.
ARTICLE 2. RELACIÓ PÚBLICA DE CENTRES I ESTABLIMENTS
Als afectes previstos en l’article anterior, cada Comunitat Autònoma, amb referència al seu àmbit territorial publicarà anualment una llista dels centres o establiments sanitaris públics o privats acreditats per a la pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs, així com
dels centres públics o privats habilitats per a portar a
terme les expressades funcions d’assistència, assessorament i informació. Tota alteració que es produeixi en
els esmentats llistats haurà de ser immediatament comunicada a l’autoritat competent a fi que pugui oferir
una informació puntual i actualitzada dels serveis efectivament disponibles en cada cas.
ARTICLE 3. CENTRES AUTORITZATS PER A LA PRÀCTICA DE LA
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS
1. Tindran la consideració de centres autoritzats per a
la pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs que
no impliqui alt risc per a la dona embarassada i no superi les dotze setmanes de gestació:
a) Tots aquells centres o establiments sanitaris de caràcter públic que comptin amb la presència d’un metge
especialista en Obstetrícia i Ginecologia i del personal
d’infermeria i auxiliar que calgui per a la pràctica
d’aquest tipus d’intervencions, així com locals, instal·lacions i material adient a aquest afecte.
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b) Els centres o establiments sanitaris de caràcter privat que fossin habilitats per l’autoritat competent per a
la pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs que
així ho sol·licitin perquè reuneixen els requisits exigits
en l’apartat anterior i que a més comptin legalment amb
un centre hospitalari de referència per a la derivació
d’aquells casos que ho requereixin. Aquests centres
seran sotmesos periòdicament a inspecció, i els serà
revocada immediatament l’acreditació concedida en el
cas que es comprovi la manca de manteniment dels
esmentats requisits mínims.
2. Per a la realització d’interrupcions voluntàries de
l’embaràs amb alt risc per a l’embarassada o que superin les dotze setmanes de gestació, els centres o establiments sanitaris públics i privats hauran de comptar, a
més, amb els següents mitjans personals i materials:
a) Unitats d’Obstetrícia i Ginecologia, així com laboratori d’anàlisi, anestèsia i reanimació i banc o dipòsit de
sang.
b) Unitats o instal·lacions d’infermeria i hospitalització.
3. A més dels requisits mínims anunciats en els apartats
anteriors, els centres on es practiquin les interrupcions
voluntàries a què fa referència l’article 1.1.c) d’aquesta
Llei, hauran d’estar dotats d’aquells mètodes o tècniques de diagnòstic prenatal que siguin adequats per a
detectar la presència de malformacions en el fetus o
l’existència de malalties metabòliques o infeccioses, o
d’alteracions cromosòmiques que facin presumible que
haurà de néixer amb greus tares físiques o psíquiques.
ARTICLE 4. PRESTACIÓ

D’ASSISTÈNCIA PER PART DEL
PERSONAL MÈDIC I SANITARI

En el cas que la pràctica de la interrupció de l’embaràs
fos urgent per existir risc vital per a la gestant, tot metge
especialista en Obstetrícia i Ginecologia integrat en un
centre sanitari de caràcter públic o privat, així com tot
el personal d’infermeria o auxiliar, estaran obligats a
prestar a l’embarassada l’assistència que sigui necessària per a salvar la seva vida, sense que puguin adduir
raons de consciència per a eximir-se de la responsabilitat en què poguessin incórrer per la denegació de l’auxili degut. Aquestes raons tampoc podran ser invocades
pel personal mèdic o sanitari per a justificar la denegació d’assistència a una dona, la vida o salut de la qual
es trobin en greu perill a conseqüència d’una intervenció d’interrupció d’embaràs.
ARTICLE 5. CENTRES D’ASSISTÈNCIA I ASSESSORAMENT
1. Els centres d’assistència i assessorament tenen com
a funció garantir una eficaç protecció de la vida de l’encara no-nat. Proporcionaran a les dones que acudeixin
a ells la informació, suport i assessorament expressats
en l’apartat c) de l’article 1.2 d’aquesta Llei, sobre els
recursos de protecció social existents en l’àmbit estatal,
autonòmic i local i en particular, salaris d’inserció social, ajuts per a l’habitatge, i ajuts o recursos per a famílies monoparentals i dones en situació de greu conflicte, o qualsevol altre de la mateixa naturalesa. En cas
necessari, informaran a la dona sobre els mitjans adequats per a la prevenció de futurs embarassos no desitjats.
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En cap cas aquests centres podran assumir la funció
d’autoritzar o denegar la pràctica de la interrupció de
l’embaràs.
2. Els esmentats centres hauran de comptar amb personal especialitzat per al compliment de la funció d’assistència i assessorament que se’ls assigna en aquesta Llei
relatives a tots aquells aspectes mèdics, jurídics, psicològics, socials o econòmics que concorrin. Disposaran,
així mateix, del material informatiu que sigui necessari
per tal d’ajudar a la dona a adoptar una decisió lliure,
conscient i responsable.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR
Aquesta Llei entrarà en vigor als quaranta dies de la
seva publicació en el Boletín Oficial del Estado.

3.15

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política penitenciària

3. No podrà formar part del centre d’assistència i assessorament el metge que practiqui o bé dirigeixi la interrupció, ni es podrà concedir acreditació a aquells centres que tinguin una comunitat d’interessos amb els
habilitats per a la pràctica d’interrupcions voluntàries
de l’embaràs.
4. Els centres d’assistència i assessorament entregaran
a la dona una relació dels centres sanitaris habilitats per
a la pràctica d’interrupcions voluntàries de l’embaràs
en l’àmbit del seu lloc habitual de residència, en zones
pròximes a aquestes o en les que expressament ho sol·liciti.
ARTICLE 6. RELACIÓ

DE CONSULTES PER A FINALITATS

ESTADÍSTIQUES

1. A afectes exclusivament estadístics, els centres d’assistència i assessorament públics o privats degudament
acreditats hauran d’establir una relació de cada una de
les consultes realitzades, indicant l’edat i situació familiar de la consultant, de la durada de l’embaràs i del
motiu al·legat per a interrompre’l. En aquesta relació
s’ometrà el nom de la gestant, en atenció al respecte
que mereix el seu dret a la intimitat.
2. Amb totes aquestes dades, i sense perjudici del degut
respecte al seu caràcter confidencial, el Ministeri de Sanitat i Consum elaborarà una memòria anual en la que hi
constarà el nombre d’interrupcions d’embaràs legals
practicades i de les circumstàncies en què s’han fet.
ARTICLE 7. INTERRUPCIÓ DE L’EMBARÀS COM A PRESTACIÓ
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT
Les interrupcions voluntàries de l’embaràs practicades
en les circumstàncies previstes en l’article 1.1. constitueixen una prestació del Sistema Nacional de Salut.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
ÚNICA. DEROGACIÓ NORMATIVA
Queda derogat l’article 417 bis de l’antic Codi Penal,
quina vigència es va mantenir per la Disposició Derogatòria Única 1 a del vigent Codi Penal, i totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin a allò que
disposa la present Llei.
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA. DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI I APLICACIÓ
El Govern i les comunitats autònomes, en l’àmbit de les
seves respectives competències, podran dictar totes
aquelles disposicions que siguin necessàries per al desenvolupament i aplicació d’aquesta Llei.

Butlletí Oficial

MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPELLACIONS

Tram. 302-00091/05

Esmenes presentades
Reg. 18564, 18573 i 28577 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 20.05.1997

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
POPULAR (REG. 18564)
A LA MESA DEL PARLAMENT
M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu Adjunta del
Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò que disposa l’article 130.2 del Reglament de la Cambra, presenten la següent esmena a la Moció sobre la política
penitenciària (300-00035/05)

MODIFICACIÓ DEL PUNT 3

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

3. «Fomentar la integració del binomi règim - tractament, tot integrant progressivament les dues àrees, amb
l’objectiu de respondre al mandat constitucional de la
custòdia i la rehabilitació de les persones privades de
llibertat.»
Palau del Parlament, 20 de maig de 1997
M. Dolors Nadal i Aymerich
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA
AL PARLAMENT DE CATALUNYA (REG. 18573)
A LA MESA DEL PARLAMENT
En nom del Grup Socialista, fent ús d’allò que es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
presento les següents esmenes al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política penitenciària (Núm. Tram. 302-00091/05).
Palau del Parlament, 20 de maig de 1997
Higini Clotas i Cierco
Portaveu
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SUPRESSIÓ I ADDICIÓ A L’APARTAT 1

1

ESMENA NÚM. 1
De supressió i addició
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«... d’un model penitenciari català basat en la rehabilitació i la reinserció, i en la progressiva participació
de tots els funcionaris en els processos de tractament i
reeducació dels interns.»

MODIFICACIÓ DEL PUNT 3

2

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«Proveir amb urgència i d’acord amb allò que estableix la normativa vigent, tots els llocs de treball relacionats en el catàleg actual, i organitzar el treball als
centres penitenciaris de manera a facilitar la creació
d’equips multidisciplinaris.»

MODIFICACIÓ DEL PUNT 4

3

ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. Socialista al Parlament de Catalunya

De modificació de l’apartat 4. Nova redacció:
«Crear un model de formació destinat a tots els funcionaris de presons, garantint que tots els funcionaris
tinguin accés com a mínim a un curs anual, i anar a la
creació d’una Escola d’Estudis Penitenciaris.»

MODIFICACIÓ DEL PUNT 5

4

ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. Socialista al Parlament de Catalunya

De modificació de l’apartat 5. Nova redacció:

lació al Consell Executiu sobre la política penitenciària (Tram. 302-00091/05):

MODIFICACIÓ DEL PUNT 2

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«2. Avançar en la concreció i el desenvolupament de
l’acord signat entre les organitzacions sindicals i el
Departament de Justícia i acceptar la possibilitat
d’obrir un segon bloc de negociacions, a partir de l’estiu de 1997, amb vista a la signatura d’un nou acord
del grup de treball de personal penitenciari de la mesa
sectorial de personal tècnic i administratiu.»

MODIFICACIÓ DEL PUNT 4

2

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«4. Potenciar la formació permanent de tots els treballadors penitenciaris, impartida al Centre d’Estudis
Jurídics i de Formació Especialitzada del Departament
de Justícia.»

MODIFICACIÓ DEL PUNT 5

3

ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«5. Iniciar els estudis que condueixin a garantir que en
el futur el marc legal possibiliti la mobilitat
interdepartamental dels funcionaris dels cossos penitenciaris.«
Palau del Parlament, 20 de maig de 1997
Ramon Camp i Batalla
Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió

«Articular un sistema de mobilitat interdepartamental,
amb quotes anuals, per tal que els funcionaris a través
de l’apropiada formació prèvia puguin accedir a llocs
diferents als que actualment ocupen.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18577)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Ramon Camp i Batalla, Portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, a l’empara d’allò que preveu
l’article 130.2 del Reglament del Parlament presenta les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·-

Butlletí Oficial
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MODIFICACIÓ DEL PUNT 2

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el Pla interdepartamental d’immigració, amb especial referència a la situació dels treballadors extracomunitaris a Catalunya

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«2. ..., l’assistència sanitària pública de caràcter urgent per a totes les....»

Tram. 302-00092/05

Esmenes presentades

MODIFICACIÓ DEL PUNT 3

Reg. 18539 i 18578 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 20.05.1997

2
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
(REG. 18539)

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«3. Continuar en la línia de garantir la plena escolarització...»

A LA MESA DEL PARLAMENT
Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació sobre
el Pla Interdepartamental d’immigració... (Tram. 30200092/05)
Presentació d’esmenes a l’articulat
Presentació: Joan Ridao i Martin, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

MODIFICACIÓ DEL PUNT 6

3

ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«6. Potenciar, amb els mitjans disponibles, la cooperació amb les organitzacions d’immigrats a Catalunya,
per tal de facilitar les seves tasques socials.»

ADDICIÓ D’UN NOU PUNT
MODIFICACIÓ DEL PUNT 7

1

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Establir un programa per facilitar informació bàsica
als immigrants que serveixi de punt de trobada al qual
es puguin adreçar en demanda d’informació i acompanyament per gestionar les sol·licituds de prestacions
(cursos, beques, subvencions...) a les que segons l’ordenament vigent en cada moment tinguin dret, atesos
els problemes de comunicació i de mobilitat que sovint
els afecten..»
Palau del Parlament, 20 de maig de 1997

4

ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«7. ... en el termini d’un any, una anàlisi sobre les dificultats reals dels immigrants per tal d’accedir a un
habitatge.»
Palau del Parlament, 20 de maig de 1997
Ramon Camp i Batalla
Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió

Joan Ridao i Martin

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18578)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Ramon Camp i Batalla, Portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, a l’empara d’allò que preveu
l’article 130.2 del Reglament del Parlament presenta les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el Pla interdepartamental d’immigració, amb especial referència a la situació dels treballadors extracomunitaris a Catalunya
(Tram. 302-00092/05):

Butlletí Oficial
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la gestió i la
recaptació de les taxes i els preus públics de la Generalitat

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’aplicació i el
desplegament de la Llei 12/1993, de 4
de novembre, de creació de l’Institut
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre

Tram. 302-00093/05

Esmenes presentades

Tram. 302-00094/05

Reg. 18579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

Esmenes presentades
Reg. 18556 i 18580 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 20.05.1997

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18579)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Ramon Camp i Batalla, Portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, a l’empara d’allò que preveu
l’article 130.2 del Reglament del Parlament presenta la
següent esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la gestió i la recaptació
de les taxes i preus públics de la Generalitat (Tram.
302-00093/05):

MODIFICACIÓ DEL PUNT 2

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«2. A introduir les modificacions necessàries en el vigent Reglament de taxes i preus públics per tal de permetre, a l’entrada en vigor de la nova Llei, el cobrament de la taxa relativa a la inspecció i control sanitari
d’animals i llurs productes, d’acord amb la nova configuració de la mateixa derivada de la transposició de
la Directiva del Consell 96/43 de data 26 de juny, sens
perjudici de la posterior redacció d’un nou Reglament..»
Palau del Parlament, 20 de maig de 1997
Ramon Camp i Batalla
Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
D’INICIATIVA PER CATALUNYA - ELS VERDS (REG. 18556)
A LA MESA DEL PARLAMENT
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del
Reglament de la Cambra, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre l’aplicació i el desplegament de la Llei
12/1993, de 4 de novembre, de creació de l’Institut per
al Desenvolupament de les comarques de l’Ebre (tram.
302-00094/05):

MODIFICACIÓ DEL PUNT 2

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds

«Promoure la creació i funcionament de grups de treball amb membres del Consell Rector i del Consell
Assessor, per tal d’avançar i aprofundir en propostes
referides a les diferents temàtiques del territori, articulant, així mateix, la participació activa dels diferents
representants del Consell Assessor, d’acord amb les
funcions que li són pròpies.»
Palau del Parlament, 20 de maig de 1997
Víctor Gimeno i Sanz
Diputat

Jordi Guillot i Miravet
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18580)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Ramon Camp i Batalla, Portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, a l’empara d’allò que preveu
l’article 130.2 del Reglament del Parlament presenta la
següent esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre l’aplicació i el desplegament de la Llei 12/1993, de 3 de novembre, de creació de l’Institut per al Desenvolupament de les comarques de l’Ebre (Tram. 302-00094/05):

Butlletí Oficial
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1

ESMENA NÚM. 1
De substitució
G. P. de Convergència i Unió

Substituir el text de la Moció pel següent redactat:
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a incloure en la modificació del Reglament de Règim
Interior, que en aquests moments està redactant el propi Institut per al Desenvolupament de les Comarques
de l’Ebre, la creació i funcions de la Permanent del
Consell Rector de l’IDCE, així com de les Comissions
de Treball Sectorial que siguin necessàries per tal
d’avançar i aprofundir en les diferents temàtiques del
territori.»

per a un creixement racional de les ciutats, amb la incorporació dels criteris de desenvolupament sostenible,
i dotar-los de la flexibilitat...»
Palau del Parlament, 20 de maig de 1997
Joan Boada i Masoliver
Diputat

Jordi Guillot i Miravet
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el Pla d’actuació social
Tram. 302-00096/05

Palau del Parlament, 20 de maig de 1997
Esmenes presentades

Ramon Camp i Batalla
Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió

Reg. 18572 i 18540/ Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 20.05.1997

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP SOCIALISTA
AL PARLAMENT DE CATALUNYA (REG. 18572)

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política urbanística i del sòl
Tram. 302-00095/05

Esmenes presentades

A LA MESA DEL PARLAMENT
En nom del Grup Socialista, fent ús d’allò que es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
presento les següents esmenes al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre el
Pla d’actuació social (Núm. Tram. 302-00096/05):
Palau del Parlament, 20 de maig de 1997

Reg. 18557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

Higini Clotas i Cierco
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
D’INICIATIVA PER CATALUNYA - ELS VERDS (REG. 18557)

1
A LA MESA DEL PARLAMENT
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del
Reglament de la Cambra, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre la política urbanística i del sòl (tram.
302-00095/05):
SUBSTITUCIÓ DEL PUNT 3

1

ESMENA NÚM. 1
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds

«... projectes d’urbanització, plans especials.»

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. Socialista al Parlament de Catalunya

D’addició a l’apartat 1.
«... econòmics que s’hi destinaran i que inclogui un pla
plurianual d’inversions.»
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
(REG. 18540)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació sobre el Pla d’Actuació Social (Tram. 302-00096/05)
Presentació d’esmenes a l’articulat
Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

MODIFICACIÓ DEL PUNT 7

2

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds

«Reforçar el paper del planejament general (Plans
Generals, Normes Subsidiàries de Planejament) com a
instrument idoni per a la definició dels àmbits adequats

Butlletí Oficial

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació:
«1. Presentar i debatre per a la seva aprovació en el
Parlament de Catalunya, el III Pla d’Actuació Social,
en el què es recullin els següents aspectes:
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a) Que els objectius siguin clars, explícits i quantificats
econòmicament, tot acompanyant-lo d’un Pla econòmic i financer en el que hi constin els recursos econòmics que s’hi destinaran, així com d’una declaració de
voluntat política per portar a terme el que es preveu en
el Pla.
b) La mesura dels drets i les garanties que l’article 1 de
la Llei 17/1994 reconeix als ciutadans i, conseqüentment, establir les dotacions pressupostàries i desplegar
els mitjans jurídics per a fer-los efectius.

2

ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds

Punt 5
«Facilitar l’accés als préstecs de forma immediata per
a tots els ramaders que ho desitgin mitjançant una informació detallada i una ràpida tramitació.»

c) La defensa de l’autonomia dels ens locals en aquells
aspectes que són de la seva competènvia, coma ara
l’atenció primària en el cas dels municipis, evitant l’intervencionisme en la forma de gestió i el model
organitzatiu.

MODIFICACIÓ DEL PUNT 7

2. Previ a la seva presentació al Parlament, aprofundir
les vies de diàleg necessàries per tal de cercar el consens social i polític a través dels interlocutors territorials i sectorials afectats.»

«Impulsar, d’acord amb el sector i les organitzacions
professionals agràries, l’increment de les explotacions
de reproductors i de cicle tancat a Catalunya, per
reduir la dependència del mercat exterior i afavorir
l’aplicació de mesures de control sanitari.»

Palau del Parlament, 20 de maig 1997

3

ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds

Joan Ridao i Martin

4
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la ramaderia a
Catalunya
Tram. 302-00097/05

Esmenes presentades

ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds

Punt 8 (nou punt)
«Promoure l’adopció de les mesures fiscals corresponents per aconseguir que els ramaders afectats per la
malaltia paguin els impostos d’acord amb els seus ingressos reals.»

Reg. 18558 i 18565 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 20.05.1997

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
D’INICIATIVA PER CATALUNYA - ELS VERDS (REG. 18558)

5

ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds

Punt 9 (nou punt)
A LA MESA DEL PARLAMENT
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del
Reglament de la Cambra, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre la situació actual de la ramaderia (tram.
302-00097/05):

MODIFICACIÓ DEL PUNT 4

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds

«Garantir el pagament de les indemnitzacions pels sacrificis, tant de porcs infectats com preventius, en un
termini màxim de 30 dies, amb especial atenció als
petits ramaders.»

Butlletí Oficial

«Impulsar, amb la màxima urgència, l’adopció del sistema de vacunació en el conjunt de la UE, vista la impossibilitat d’aconseguir una eradicació ràpida i eficaç
de la pesta porcina clàssica que segueix estenent-se per
diversos països europeus.»
Palau del Parlament, 20 de maig de 1997
Víctor Gimeno i SanzJordi Guillot i Miravet
Diputat
Portaveu
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP MIXT
(REG. 18565)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Tramitació: Moció subsegüent a la interpel·lació sobre
la situació actual de la ramaderia (Tram. 302-00097/05)
Presentació d’esmenes
Presentació: Salvador Morera i Tanyà, del Grup Parlamentari Mixt
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1

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. Mixt

Esmena d’addició d’un nou punt
«8. Continuar treballant per enfortir el consens necessari entre totes les parts implicades.»
Palau del Parlament, 20 de maig de 1997
Salvador Morera i Tanyà

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de serveis socials, amb especial referència a l’Administració local
Tram. 300-00245/05

Presentació: Sra. Imma Mayol i Beltran,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Reg. 18317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

3.20.

INTERPEL.LACIONS

A LA MESA DEL PARLAMENT
Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’arxius
Tram. 300-00243/05

Presentació: Sr. Antoni Dalmau i Ribalta,
del Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Reg. 18249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

Imma Mayol i Beltran, diputada del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent interpel·lació.
Quins són els propòsits de capteniment del govern de
la Generalitat en matèria de serveis socials, amb especial referència pel que fa a l’administració local?
Palau del Parlament, 14 de maig de 1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Imma Mayol i Beltran
Diputada

Antoni Dalmau i Ribalta, Diputat del Grup Socialista,
fent ús d’allò que es preveu als articles 128 i següents
del Reglament de la Cambra, formula la interpel·lació
que segueix al Consell Executiu.
– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació amb la política d’arxius?
Palau del Parlament, 7 de maig de 1997
Antoni Dalmau i Ribalta

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de serveis socials, amb especial referència a la iniciativa social
associativa, prestadora de serveis i
mercantil
Tram. 300-00246/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política turística
Tram. 300-00244/05

Presentació: Sr. Joaquim Novella i
Izquierdo, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 18282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Joaquim Novella i Izquierdo, diputat del Grup Parlamentari
d’IC-EV, d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra presenta la següent interpel·lació.

Presentació: Imma Mayol i Beltran, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 18318 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Imma Mayol i Beltran, diputada del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent interpel·lació.

Quins són els propòsits de capteniment del Govern pel
que fa a la política turística?

Quins són els propòsits de capteniment del govern de
la Generalitat pel que fa a la política de serveis socials,
amb especial referència a la relació amb la iniciativa
social: associativa, prestadora de serveis i mercantil?

Palau del Parlament, 13 de maig de 1997

Palau del Parlament, 14 de maig de 1997

Joaquim Novella i Izquierdo
Diputat

Imma Mayol i Beltran
Diputada
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’aplicació del nou sistema educatiu
derivat de la Llei d’Ordenació General
del Sistema Educatiu, en relació amb
la formació d’adults
Tram. 300-00247/05

Presentació: Sra. Carme Tolosana i
Cidón, del Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya-Els Verds (IC-EV)
Reg. 18378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política general de comerç
Tram. 300-00249/05

Presentació: Víctor Ros i Casas, del Grup
Parlamentari Popular
Reg. 18496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Víctor Ros i Casas, Diputat del Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò que es preveu a l’article 128 i
següents del Reglament de la Cambra, formula la següent Interpel·lació.

Carme Tolosana i Cidón, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds, d’acord amb
allò que preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra, presenta la següent interpel·lació.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a la política general de comerç a
casa nostra?

Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació amb l’aplicació del nou Sistema
Educatiu derivat de la LOGSE, pel que fa a la Formació de les persones adultes?

Víctor Ros i Casas

Palau del Parlament, 16 de maig de 1997

Palau del Parlament, 14 de maig de 1997
Carme Tolosana i Cidón
Diputada

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’aplicació de la Llei 6/1993, del 15 de
juliol, reguladora dels residus, a l’àrea
metropolitana
Tram. 300-00248/05

Presentació: Sr. Jordi Portabella i Calvete,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 18429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Presentació: Jordi Portabella i Calvete, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Document/ proposta: Interpel·lació sobre l’aplicació de
la Llei 6/93
– Quin és el criteri de capteniment del Govern sobre la
Llei 6/93, en referència a l’aplicació a l’Àrea Metropolitana ?
Palau del Parlament, 14 de maig 1997
Jordi Portabella i Calvete
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4.

4.45.

INFORMACIÓ

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Composició de diverses comissions
Substitució de diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 18362 / Coneixement: Mesa del Parlament,
20.05.1997

A LA MESA DEL PARLAMENT
Ramon Camp i Batalla, Portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa
l’article 36 del Reglament, comunica:
– Que l’I. Sr. Raimon Escudé i Pladellorens, ha estat
substituït com a membre de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost per la I. Sra. Araceli Vendrell i
Gener.

4.53.

COMPAREIXENCES I SESSIONS INFORMATIVES EN LES COMISSIONS

4.53.15.

COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença davant la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
del conseller d’Indústria, Comerç i Turisme, perquè informi sobre la situació
de les subvencions del Copca
Tram. 357-00147/05

Revocació de l’acord de tenir la compareixença

Revocació de l’acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme en la sessió núm. 17, tinguda el dia
15.05.1997 (DSPC-C 191.

– Que l’I. Sr. Domènec Sesmilo i Rius ha estat substituït com a membre de la Comissió de Política Social
per l’I. Sr. Raimon Escudé i Pladellorens.
– Que l’Excm. Sr. Jordi Casas i Bedós ha estat substituït com a membre de la Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local per l’I.
Sr. Domènec Sesmilo i Rius.
– Que l’I. Sr. Joan Sabanza i March ha estat substituït
com a membre de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana per l’I. Sr. Jordi Argilés i Serres.
Palau del Parlament, 14 de maig de 1997
Ramon Camp i Batalla
Portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió

Compareixença del senyor Lluís
Franco i Sala davant la Comissió d’Estudi sobre el Concert Econòmic com a
Via per a l’Adequat Finançament de
l’Autonomia de Catalunya, perquè informi sobre els efectes del sistema de
finançament en la sanitat
Tram. 357-00222/05

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Estudi sobre el Concert Econòmic com a Via per
a l’Adequat Finançament de l’Autonomia de Catalunya, del 15.05.1997 (DSPC-C 190).

Compareixença del senyor Antoni Soy
i Casals davant la Comissió d’Estudi
sobre el Concert Econòmic com a Via
per a l’Adequat Finaçament de l’Autonomia de Catalunya, perquè informi
sobre el finançament autonòmic i els
fons europeus
Tram. 357-00223/05

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Estudi sobre el Concert Econòmic com a Via per
a l’Adequat Finançament de l’Autonomia de Catalunya, del 15.05.1997 (DSPC-C 190).
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Compareixença del Sr. Joaquim Trigo
i Portela davant la Comissió d’Estudi
sobre el Concert Econòmic com a Via
per a l’Adequat Finançament de l’Autonomia de Catalunya, perquè informi
sobre el finançament autonòmic i
l’economia productiva

4.70

COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.05.

DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria explicativa de l’Institut Català de Finances corresponent al primer
trimestre del 1997

Tram. 357-00227/05

Correcció d’errades de publicació

Tram. 334-00048/05

BOPC núm. 174

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances

A la pàgina 13352
On diu: «Compareixença del Sr. Joaquim Trillo i
Portela davant la Comissió d’Estudi sobre el Concert
Econòmic com a Via per a l’Adequat Finançament de
l’Autonomia de Catalunya, perquè informi sobre el finançament autonòmic i l’economia productiva»
Ha de dir: «Compareixença del Sr. Joaquim Trigo i
Portela davant la Comissió d’Estudi sobre el Concert
Econòmic com a Via per a l’Adequat Finançament de
l’Autonomia de Catalunya, perquè informi sobre el finançament autonòmic i l’economia productiva»

Reg. 18403 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 20.05.1997.

A LA MESA DEL PARLAMENT
Macià Alavedra i Moner, Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
que disposa l’article 35.9 de la Llei 19/1996, de 27 de
desembre, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1997, trameto, adjunta, la Memòria explicativa de l’Institut Català de Finances corresponent al
primer trimestre de l’exercici de 1997.
Barcelona, 9 de maig de 1997
Macià Alavedra i Moner

Compareixença del conseller de Política Territorial i Obres Públiques davant
la comissió corresponent, perquè informi sobre l’estudi de viabilitat del
port comercial dels Alfacs (Montsià) i
del pla d’obres i d’actuacions que s’hi
preveuen

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller
d’Economia i Finances pot ésser consultada a l’Arxiu
del Parlament.

Tram. 357-00229/05

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds (Reg.
18382).

4.90.

RÈGIM INTERIOR

4.90.10.

CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a la provisió temporal
d’una plaça de secretari/ària - transcriptor/a del Servei de Ple i Comissions

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 20.05.1997.

Convocatòria

OFICIALIA MAJOR
Atès que és temporalment vacant una plaça de secretari/ària-transcriptor/a del Parlament, del nivell 8, adscrita
al Servei de Ple i Comissions, i de conformitat amb
l’article 1 dels Estatuts del règim i el govern interiors,
la Mesa del Parlament convoca un concurs per a la provisió temporal de la dita plaça.
BASES
1. Pot prendre part en aquest concurs el personal funcionari que presti serveis al Parlament de Catalunya
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amb nivell igual o inferior al de la plaça a cobrir i que
compleixi els requisits següents: tenir el títol de batxillerat, de formació professional de segon grau o equivalent, i la possessió de coneixements equivalents al
nivell C de català, que ha d’acreditar en el decurs del
procediment.
2. Tothom qui compleixi la condició de la base primera i vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar, dins un termini que fineix el dia 26 de maig, al
Registre de l’Oficialia Major del Parlament de Catalunya:
a) Una instància segons el model que s’adjunta.
b) El currículum que exposi la idoneïtat i l’adequació
del candidat o candidata per al lloc de treball a cobrir.
3. L’òrgan qualificador és format per:

és: «apte/a» o «no apte/a». La plaça pot ésser declarada deserta.
6. La resolució de la convocatòria comporta l’adscripció en comissió de serveis del funcionari o funcionària
al lloc de treball a proveir, el qual s’ha d’incorporar al
seu lloc d’origen un cop torni a ocupar efectivament el
seu lloc de treball la persona titular de la plaça convocada.
7. El termini per a la incorporació a la nova destinació
és de tres dies hàbils a comptar de la data de notificació de la resolució de la convocatòria, llevat que, per
causes justificades en necessitats del Servei i apreciades per la directora de Personal i de Govern Interior,
amb l’informe previ del cap del Servei en què es trobi
adscrit el funcionari o funcionària, es concedeixi una
pròrroga, fins vint dies més, com a màxim.
Palau del Parlament, 20 de maig de 1997

a) Una persona membre de la Mesa del Parlament.

Ismael E. Pitarch
Oficial major

b) La directora de Personal i de Govern Interior o el
lletrat o lletrada en qui delegui.
c) Una persona representant del personal del Parlament
nomenada pel Consell de Personal.
4. Les persones aspirants han d’incloure en la instància
els documents que acreditin de manera fefaent els mèrits al·legats a què es refereix la base 2.b), que han d’ésser valorats per l’òrgan de selecció d’acord amb el barem següent:
a) Per l’experiència laboral, en funció del temps de
permanència en cada lloc i atenent en tot cas la similitud entre el contingut tècnic i l’especialització de les
tasques desenvolupades respecte a les pròpies del lloc
convocat, la proximitat funcional o sectorial de les àrees en què els concursants prestin o hagin prestat serveis
respecte a l’àrea de destinació i, si s’escau, la proximitat de nivell entre el lloc d’origen i el de destinació, fins
a 25 punts.
b) Pel temps de serveis prestats al Parlament o en qualsevol administració pública o ens públic, atenent els
grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat,
fins a 20 punts. Els serveis efectivament prestats al Parlament han de puntuar el doble que els prestats en altres
administracions.
c) Pels cursos de formació i perfeccionament que tinguin per objecte matèries directament relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball convocat i, amb
els mateixos criteris, per les publicacions i l’activitat
docent, fins a 15 punts.
d) Per les titulacions acadèmiques, si són rellevants per
al lloc de treball convocat i específicament pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exigit per al
lloc de treball a proveir, fins a 10 punts.

ANNEX
MODEL D’INSTÀNCIA A PRESENTAR
..........................................................................................................................................
(noms i cognoms)

nat/nada el dia ........................................ de ................................................ de
.............................................., a ............................................................................................
(............................................) veí/veïna de ............................................, que
visc al carrer ...................................................., núm. ..................., pis
............................, porta ..........................., tel. .............................................., i
que tinc el DNI núm. .........................................................,
DECLARO
Que compleixo la condició requerida a la base primera de la convocatòria per a la provisió temporal d’una
plaça de secretaria/ària-transcriptor/a del Servei de Ple
i Comissions.
Per això, us
DEMANO:
D’ésser admès/esa a l’esmentada convocatòria.
.....................,......de.......................de 1997
Signatura
MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT
DE CATALUNYA

5. Un cop finit el termini de presentació d’instàncies,
l’òrgan qualificador ha d’elaborar una relació ordenada dels candidats o candidates i de les puntuacions atorgades, abans del dia 28 de maig. Segons aquestes puntuacions, es pot convocar els aspirants per a la realització de la prova o de les proves que es considerin necessàries per a garantir els principis de mèrit i de capacitat i, específicament, el coneixement suficient de la
llengua catalana. La qualificació de la prova de català
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Provisió temporal de dues places de
secretari/ària-transcriptor/a
Adscripció en comissió de serveis de dos
funcionaris del Parlament

OFICIALIA MAJOR
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 20 de
maig de 1997, d’acord amb les propostes dels tribunals
qualificadors i en compliment del que estableix la base
6 de les convocatòries, ha acordat:
– L’adscripció temporal al Servei de Publicacions, en
comissió de serveis, del senyor Àngel Zardoya i Regidor, com a secretari-transcriptor, amb efectes del dia 15
de maig de 1997.
– L’adscripció temporal al Servei de Documentació,
Biblioteca i Arxiu, en comissió de serveis, del senyor
Lluís Giberga i Serrat, com a secretari-transcriptor, amb
efectes del dia 20 de maig de 1997.
Palau del Parlament, 20 de maig de 1997
Ismael E. Pitarch
Oficial major
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1.
5.

ÍNDEX DE TRAMITACIONS *

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01.

LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01.

LLEIS
200-00021/05

Claus
(O)
(P)
(D)
(A)
(AC)
(DIR)
(ALFP)
(SDCC)
(E)
(STC)
(DCC)
(Rect.)
(AIR)
(C)
(S)
(IG)
(ISC)
(ISG)
(T)
(Add.)
(CI)
(OP)

Text original entrat al Parlament (corresponent al
número de tramitació que figura abans de cada títol)
Informe de la Ponència
Dictamen de la Comissió
Text aprovat pel Ple del Parlament o per la Comissió
per delegació d’aquell
Acord de compareixença
Demanda per la qual s’interposa recurs
Al·legacions que formula el Parlament
Sol·licitud de Dictamen al Consell Consultiu
Esmenes presentades pels Grups
Sentència del Tribunal Constitucional
Dictamen del Consell Consultiu
Rectificacions per error tècnic
Acord d’interposició de recurs
Canvi de tramitació
Substanciació
Informe del Govern
Informe de la Sindicatura de Comptes
Informe del Síndic de Greuges
Tramitació
Addenda
Coneixement de l’Informe
Objeccions presentades pels Grups

Sigles de les comissions parlamentàries que tramiten o han
tramitat els textos
/COAG/
/CJD/
/CEF/
/CIE/
/CARP/
/CPT/
/CPC/
/CPS/
/CSG/
/CR/
/CED/
/CGI/
/CRT/
/CSC/
/CSDH/
/CEFA/
/CEVI/
/CEMR/
/CESIDA/
/CEPC/
/CSEQTA/
/CSUE/

Comissió d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Comissió de Política Territorial
Comissió de Política Cultural
Comissió de Política Social
Comissió del Síndic de Greuges
Comissió de Reglament
Comissió de l’Estatut dels Diputats
Comissió de Govern Interior
Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i
de les Empreses Filials
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Comissió de Seguiment del Procés d’Equiparació
Dona - Home
Comissió d’Estudi sobre el Concert Econòmic
com a Via per a l’Adequat Finançament de
l’Autonomia de Catalunya
Comissió d’Estudi sobre les Causes que generen
Violència Infantil
Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica del Món
Rural a Catalunya
Comissió d’Estudi sobre la Sida
Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Pesca
a Catalunya
Comissió d’Estudi de la Revisió i l’Aplicació del
Pla de Seguretat de les Químiques de Tarragona
(Plaseqta)
Comissió de Seguiment de la Unió Europea
i d’Actuacions Exteriors

(*) Enclou les referències de tots els documents en tramitació i
tramitats en el període de sessions actual, excepte les preguntes, i
dels relatius als procediments davant el Tribunal Constitucional
(secció 4.87).
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Llei d’equipaments comercials. /CIE/. BOPC
131 (O i T); 134 (T); 136 (T); 142 (E); 145 (T); 150 (P, D i E);
151 (Rect.); DSPC-P 41 (A); BOPC 156 (A).
202-00055/05

Llei sobre serveis funeraris. /COAG/. BOPC 85
(O i T); 99 (T); 104 (T); 112 (T); 118 (T); 122 (T); 126 (T);
131 (T); 149 (P, D i E); DSPC-P 41 (A); BOPC 156 (A).
200-00017/05

Llei de protecció civil de Catalunya. /CJD/.
BOPC 99 (O); 104 (T); 112 (T); 118 (T); 122 (T); 126 (T);
128 (T); 142 (T); 162 (T); 167 (D i E); DSPC-P 46 (A);
BOPC 174 (A).
200-00022/05

Llei de creació del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya. /CPS/. BOPC 132 (O); 134
(T); 140 (T), 145 (T); 147 (T); 156 (T); 161 (P); 167 (T, D i
E); DSPC-P 46 (A); BOPC 174 (A) .
1.01.10.

NORMES DE RÈGIM INTERIOR
200-00021/05

Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya. /CGI/. BOPC 165 (T).
1.10.

RESOLUCIONS
284-00014/05

Resolució 226/V del Parlament de Catalunya,
per la qual es designen tres representants del Parlament en
el Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.
BOPC 136 (T); 137 (T); DSPC-P 37 (A); BOPC 140 (A).
284-00015/05

Resolució 227/V del Parlament de Catalunya,
per la qual es designen tres representants del Parlament en
el Consell Social de la Universitat de Barcelona. BOPC 136
(T); 137 (T); DSPC-P 37 (A); BOPC 140 (A).
284-00016/05

Resolució 228/V del Parlament de Catalunya,
per la qual es designen tres representants del Parlament en
el Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya.
BOPC 136 (T); 137(T); DSPC-P 37 (A); BOPC 140 (A).
250-00401/05

Resolució 229/V del Parlament de Catalunya,
sobre la variant de la carretera C-149, de la Valldan, de
Berga. /CPT/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (E); DSPC-C 128
(A); BOPC 142 (A).
250-00394/05

Resolució 230/V del Parlament de Catalunya,
sobre la reparació del punt quilomètric 48,3 de la carretera
C-1411. /CPT/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (E); DSPC-C 128
(A); BOPC 142 (A).
250-00397/05

Resolució 231/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’enllaç de la carretera C-1411 amb la carretera de
Cabrianes, de Sallent (Bages). /CPT/. BOPC 89 (O); 93 (T);
99 (E); DSPC-C 128 (A); BOPC 142 (A).
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250-00399/05

Resolució 232/V del Parlament de Catalunyaa,
sobre la neteja de la xarxa del punt quilomètric 46 de la
carretera C-1411. /CPT/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (T);
DSPC-C 128 (A); BOPC 142 (A).
250-00493/05

Resolució 233/V del Parlament de Catalunya,
sobre la dotació d’equipaments sociosanitaris per a la
comarca de l’Alt Empordà. /CPS/. BOPC 112 (O); 115 (T);
DSPC-C 131 (A); BOPC 142 (A).
250-00405/05

Resolució 234/V del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció de la variant de la carretera C-255, de
la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà). /CPT/. BOPC 93 (O);
99 (T); 104 (T); 112 (E); DSPC-C 130 (A); BOPC 144 (A).
250-00410/05

Resolució 235/V del Parlament de Catalunya,
sobre la concessió i la distribució d’aigua del pantà de Rialb.
/CPT/. BOPC 93 (O); 99 (T); 104 (T); DSPC-C 130 (A);
BOPC 144 (A).
250-00428/05

Resolució 236/V del Parlament de Catalunya,
sobre la transferència del Servei de Meteorologia i els plans
d’emergència pel que fa al risc d’aiguats. /CPT/. BOPC 102
(O); 104 (T); 112 (E); DSPC-C 130 (A); BOPC 144 (A).
250-00424/05

Resolució 237/V del Parlament de Catalunya,
sobre la millora dels serveis ferroviaris a les comarques de
l’Ebre. /CPT/. BOPC 96 (O); 99 (T); 104 (T); 106 (E);
DSPC-C 130 (A); BOPC 144 (A).
250-00461/05

Resolució 238/V del Parlament de Catalunya,
sobre la centralització en el Departament de Cultura de totes
les subvencions per a activitats culturals. /CPC/. BOPC 99 (O);
104 (T); 109 (T); 112 (E); DSPC-C 133 (A); BOPC 142 (A).
250-00430/05

Resolució 240/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’ampliació de l’Institut d’Ensenyament Secundari
Hug Roger III, de Sort (Pallars Sobirà). /CPC/. BOPC 102
(O); 104 (T); 112 (E); DSPC-C 133 (A); BOPC 142 (A).
250-00442/05

Resolució 241/V del Parlament de Catalunya,
sobre la reconstrucció del pont romànic de Vall-llonga, a
Sant Llorenç de Morunys (Solsonès). /CPC/. BOPC 102 (O);
104 (T); 112 (E); DSPC-C 133 (A); BOPC 142 (A).
250-00447/05

Resolució 242/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’un projecte per a la recuperació de la
via romana del Capsacosta. /CPC/. BOPC 99 (O); 104 (T);
112 (E); DSPC-C 133 (A); BOPC 142 (A).
250-00466/05

Resolució 243/V del Parlament de Catalunya,
sobre les pintures rupestres prehistòriques del Gogul
(Garrigues. /CPC/. BOPC 102 (O); 104 (T); 109 (T); 112
(E); DSPC-C 135 (A); BOPC 142 (A).
250-00488/05

Resolució 245/V del Parlament de Catalunya,
sobre la pràctica del nudisme. /CJD/. BOPC 109 (O); 115
(T); DSPC-C 135 (A); BOPC 142 (A).
250-00499/05

Resolució 246/V del Parlament de Catalunya,
sobre les oposicions a places dels cossos judicials de
l’Administració de justícia. /CJD/. BOPC 112 (O); 115 (T);
128 (E); DSPC-C 135 (A); BOPC 142 (A).

Butlletí Oficial

250-00505/05

Resolució 247/V del Parlament de Catalunya,
sobre la derogació formal del Decret de Nova Planta de
Catalunya. /COAG/. BOPC 115 (O); 126 (T); 131 (T); 137
(T); DSPC-C 137 (A); BOPC 145 (A).
250-00572/05

Resolució 248/V del Parlament de Catalunya,
sobre les instal·lacions militars en desús situades a
Catalunya. /COAG/. BOPC 131 (O); 134 (T); 140 (E);
DSPC-C 137 (A); BOPC 145 (A).
250-00507/05

Resolució 249/V del Parlament de Catalunya,
de ratificació de la Resolució 134/V per la qual s’acorda de
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei per a la publicació de lleis i altres disposicions
d’aplicació general en totes les llengües oficials de l’Estat. /
COAG/. BOPC 115 (O); 126 (T); 131 (T); DSPC-C 137 (A);
BOPC 145 (A).
250-00580/05

Resolució 250/V del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció del parc de bombers de les Borges
Blanques (Garrigues). /COAG/. BOPC 132 (O); DSPC-C
137 (A); BOPC 145 (A).
250-00449/05

Resolució 251/V del Parlament de Catalunya,
sobre el pas ràpid de les ambulàncies per les instal·lacaions
de peatge de les autopistes. /CPT/. BOPC 99 (O); 104 (T);
112 (E); DSPC-C 140 (A); BOPC 147 (A).
250-00534/05

Resolució 252/V del Parlament de Catalunya,
sobre la creació d’un grup de treball per a la reducció
progressiva dels peatges. /CPT/. BOPC 122 (O); 126 (T);
131 (T); 137 (T); DSPC-C 140 (A); BOPC 147 (A).
250-00455/05

Resolució 253/V del Parlament de Catalunya,
sobre el Catàleg de carreteres de la Generalitat. /CPT/.
BOPC 99 (O); 104 (T); 112 (E); DSPC-C 140 (A); BOPC
147 (A).
250-00477/05

Resolució 254/V del Parlament de Catalunya,
sobre la conversió de la carretera N-II, de Malgrat de Mar a
Girona, en autovia. /CPT/. BOPC 106 (O); 109 (T); 118 (E);
DSPC-C 140 (A); BOPC 147 (A).
250-00479/05

Resolució 255/V del Parlament de Catalunya,
sobre la inclusió del logotip «Costa Brava» en els rètols
anunciadors de les línies de Renfe. /CPT/. BOPC 106 (O);
109 (T); 118 (E); DSPC-C 140 (A); BOPC 147 (A).
250-00480/05

Resolució 256/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’accessibilitat i la supressió de les barreres
arquitectòniques dels accessos de l’estació de Renfe de la
plaça de Catalunya, de Barcelona. /CPT/. BOPC 106 (O);
109 (T); 118 (E); DSPC-C 140 (A); BOPC 147 (A).
250-00518/05

Resolució 257/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’obertura del Centre d’Atenció Primària de
Torredembarra (Tarragonès). /CPS/. BOPC 115 (O); 126
(T); 131 (T); DSPC-C 141 (A); BOPC 151 (A).
250-00537/05

Resolució 258/V del Parlament de Catalunya,
sobre les dificultats d’aplicació del Codi d’accessibilitat pel
que fa a les cambres higièniques adaptades. /CPS/. BOPC
122 (O); 126 (T); 131 (T); DSPC-C 141 (A); BOPC 151 (A).
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250-00519/05

Resolució 259/V del Parlament de Catalunya,
sobre la creació d’un servei de traduccions judicials. /CJD/
. BOPC 115 (O); 126 (T); 131 (T); 137 (E); DSPC-C 144 (A);
BOPC 147 (A).
250-00529/05

Resolució 260/V del Parlament de Catalunya,
sobre la commemoració de la primera assemblea de Pau i
Treva. /CJD/. BOPC 122 (O); 126 (T); 131 (T); 137 (T);
DSPC-C 144 (A); BOPC 147 (A).
250-00553/05

Resolució 261/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’adopció d’una normativa per a regular la provisió de
places a l’Administració de justícia. /CJD/. BOPC 128 (O);
134 (T); 140 (E); DSPC-C 144 (A); BOPC 147 (A).
250-00568/05

Resolució 262/V del Parlament de Catalunya,
sobre la implantació d’un jutjat de primera instància i
instrucció a Sort (Pallars Sobirà). /CJD/. BOPC 131 (O);
134 (T); DSPC-C 144 (A); BOPC 147 (A).
250-00554/05

Resolució 263/V del Parlament de Catalunya,
sobre la plena integració social de les persones
discapacitades. /CPS/. BOPC 128 (O); 134 (T); 140 (E);
DSPC-C 151 (A); BOPC 154 (A).
250-00559/05

Resolució 264/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’adaptació física dels llocs d’ús públic a les
necessitats de les persones discapacitades. /CPS/. BOPC
131 (O); 134 (T); 140 (T); DSPC-C 151 (A); BOPC 154 (A).
250-00584/05

Resolució 265/V del Parlament de Catalunya,
sobre la posada en funcionament del Centre d’Assistència
Primària de Seròs (Segrià). /CPS/. BOPC 134 (O); 140 (T);
145(T); DSPC-C 151 (A); BOPC 154 (A).
250-00573/05

Resolució 266/V del Parlament de Catalunya,
sobre mesures d’ajut per al sector dels cítrics. /CARP/.
BOPC 131 (O); 134 (T); DSPC-C 153 (A); BOPC 154 (A).
250-00489/05

Resolució 267/V del Parlament de Catalunya,
sobre mesures d’ajut per al sector pesquer. /CARP/. BOPC
109 (O); 115 (T); 126 (E); DSPC-C 153 (A); BOPC 154 (A).
250-00511/05

Resolució 268/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’ajuda a la investigació històrica i social catalana. /
CPC/. BOPC 115 (O); 126 (T); 131 (T); 137 (E); DSPC-C
154 (A); BOPC 154 (A).
250-00549/05

Resolució 269/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’un estudi de les necessitats futures
d’instal·lacions escolars. /CPC/. BOPC 126 (O); 134 (T); 142
(E); DSPC-C 154 (A); BOPC 154 (A).
250-00558/05

Resolució 270/V del Parlament de Catalunya,
sobre el trasllat de les restes del comte Jaume d’Urgell. /
CPC/. BOPC 128 (O); 134 (T); 142 (E); DSPC-C 154 (A);
BOPC 154 (A).
284-00020/05

Resolució 271/V del Parlament de Catalunya,
per la qual es designa una membre del Consell
d’Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió. BOPC 151 (T); DSPC-P 42 (A); BOCP 156 (A).
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250-00453/05

Resolució 272/V del Parlament de Catalunya,
sobre la licitació de l’estudi d’impacte ambiental del Pla
d’infraestructures del delta del Llobregat. /CPT/. BOPC 99
(O); 104 (T); 112 (E); DSPC-C 160 (A); BOCP 159 (A).
250-00515/05

Resolució 273/V del Parlament de Catalunya,
sobre la reestructuració del sector del taxi en l’àmbit
metropolità. /CPT/. BOPC 115 (O); 126 (T); DSPC-C 160
(A); BOCP 159 (A).
250-00506/06

Resolució 274/V del Parlament de Catalunya,
sobre la informació de les persones usuàries d’autopistes pel
que fa a la possible minva del servei. /CPT/. BOPC 115 (O);
126 (T); 131 (T); 137 (E); DSPC-C 160 (A); BOCP 159 (A).
250-00483/05

Resolució 275/V del Parlament de Catalunya,
sobre la senyalització vertical amb el topònim «el Berguedà»
en el conjunt d’eixos viaris que delimiten aquesta comarca.
/CPT/. BOPC 106 (O); 109 (T); 118 (E); DSPC-C 160 (A);
BOCP 159 (A).
250-00510/05

Resolució 276/V del Parlament de Catalunya,
sobre el desdoblament de la línia fèrria Barcelona Puigcerdà, en el tram Barcelona - Vic. /CPT/. BOPC 115
(O); 126 (T); 131 (T); 137 (T); DSPC-C 160 (A); BOCP 159
(A).
250-00633/05

Resolució 277/V del Parlament de Catalunya,
sobre el desdoblament de la línia fèrria Barcelona Puigcerdà, en el tram Barcelona - La Garriga, i la millora
d’estacions de la línia. /CPT/. BOPC 140 (O); 145(T);
DSPC-C 160 (A); BOCP 159 (A).
250-00524/05 i 250-00618/05

Resolució 278/V del Parlament de Catalunya,
sobre la normalització de la toponímia catalana i l’aranesa
en les publicacions i les guies de turisme. /CPC/. BOPC 118
i 137 (O); 126 (T); 131 (T); 140 (T); 147 (E); DSPC-C 162
(A); BOCP 159 (A).
250-00577/05

Resolució 279/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’aplicació de la Resolució 202/V, relativa a l’oferta
d’ensenyaments secundaris, a les poblacions d’Alfarràs
(Segrià), d’Organyà (Alt Urgell) i de Sant Llorenç de
Morunys (Solsonès). /CPC/. BOPC 131 (O); 134 (T); DSPCC 162 (A); BOCP 159 (A).
250-00571/05

Resolució 280/V del Parlament de Catalunya,
sobre la participació del Govern de la Generalitat en les
empreses públiques propietat de l’Estat Suria-K i Potasses
del Llobregat. /CIE/. BOPC 131 (O); 134 (T); DSPC-C 164
(A); BOCP 159 (A).
250-00612/05

Resolució 281/V del Parlament de Catalunya,
sobre la titularitat i la gestió de les empreses públiques
Súria-K i Potasses del Llobregat. /CIE/. BOPC 137 (O); 140
(T); DSPC-C 164 (A); BOCP 159 (A).
250-00656/05

Resolució 282/V del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció d’una torre de reforç a la línia elèctrica
aèria que passa per Subirats (Alt Penedès). /CIE/. BOPC 142
(O); 145(T); 154 (E); DSPC-C 164 (A); BOCP 159 (A).
250-00543/05

Resolució 283/V del Parlament de Catalunya,
sobre la contaminació acústica que genera l’empresa
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Hispanotext al municipi de Moià (Bages). /CIE/. BOPC 126
(O); 134 (T); DSPC-C 164 (A); BOCP 159 (A).
250-00561/05

Resolució 284/V del Parlament de Catalunya,
sobre la decisió de la Compañía Telefónica de tancar les
seves oficines en diversos municipis. /CIE/. BOPC 131 (O);
134 (T); DSPC-C 164 (A); BOCP 159 (A).
250-00579/05

Resolució 285/V del Parlament de Catalunya,
de suport al comerç just i solidari. /CIE/. BOPC 131 (O); 134
(T); DSPC-C 164 (A); BOCP 159 (A).
250-00652/05

Resolució 286/V del Parlament de Catalunya,
sobre el desenvolupament de l’energia eòlica. /CIE/. BOPC
142 (O); 145(T); 154 (E); DSPC-C 164 (A); BOCP 159 (A).
256-00003/04

Resolució 287/V del Parlament de Catalunya,
relativa a l’Informe de fiscalització 31/95-SM, sobre les
eleccions a les cambres agràries de 1994. /CSC/. BOPC 15
(O i T); DSPC-C 166 (A); BOCP 159 (A); 159 (T).
256-00001/05

Resolució 288/V del Parlament de Catalunya,
relativa a l’Informe de fiscalització 43/95-SM, sobre les
eleccions al Conselh Generau d’Aran del 28 de maig del
1995. /CSC/. BOPC 16 (O i T); 18 (Rect.); DSPC-C 166 (A);
BOCP 159 (A); 159 (T).
250-00536/05

Resolució 289/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’un estudi de viabilitat d’una línia
regular de transport públic de viatgers entre la Seu d’Urgell
(Alt Urgell) i Sort (Pallars Sobirà). /CPT/. BOPC 122 (O);
126 (T); 131 (T); DSPC-C 172 (A); BOCP 165 (A).
250-00627/05

Resolució 290/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’un estudi de la línia regular de
transport públic per carretera entre La Seu d’Urgell (Alt
Urgell) i Puigcerdà (Cerdanya). /CPT/. BOPC 140 (O); 145
(T); 151 (T); 154 (E); DSPC-C 172 (A); BOCP 165 (A).
250-00619/05

Resolució 291/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’avaluació dels danys ocasionats per esllavissades i
allaus a diversos municipis. /CPT/. BOPC 137 (O); 140 (T);
151 (E); DSPC-C 172 (A); BOCP 165 (A).
250-00552/05

Resolució 292/V del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció de les diferents entrades i sortides de la
connexió entre l’autopista A-7 i la carretera B-143. /CPT/.
BOPC 128 (O); 134 (T); 142 (E); DSPC-C 172 (A); BOCP
165 (A).
250-00704/05

Resolució 293/V del Parlament de Catalunya,
sobre el mesurament i la valoració del treball no assalariat.
/CPS/. BOPC 147 (O); 151 (T); 156 (T); 157 (T); 159 (E);
DSPC-C 173 (A); BOCP 165 (A).
250-00644/05 i 250-00678/05

Resolució 294/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’Any Europeu contra el Racisme. /CJD/. BOPC 140 i
145 (O); 145(T); 151 (T); 157 (E); DSPC-C 174 (A); BOCP
165 (A).
250-00692/05

Resolució 295/V del Parlament de Catalunya,
sobre el traspàs de la competència de declarar d’utilitat
pública les associacions sense finalitat de lucre. /CJD/.
BOPC 147 (O); 151 (T); DSPC-C 174 (A); BOCP 165 (A).
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250-00636/05

Resolució 296/V del Parlament de Catalunya,
sobre el control de la plaga de la flavescència daurada de la
vinya. /CARP/. BOPC 140 (O); 145(T); DSPC-C 176 (A);
BOCP 165 (A).
250-00602/05

Resolució 297/V del Parlament de Catalunya,
sobre els habitatges de Badia del Vallès (Vallès Occidental)
pendents de regularització. /COAG/. BOPC 134 (O); 140
(T); 145(T); 147 (T); 151 (E); 165 (Rect.); DSPC-C 181 (A);
BOCP 168 (A).
255-00003/05

Resolució 298/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’acció política i de govern en relació amb l’atur i la
creació d’ocupació a Catalunya. BOPC 96 (O); 131 (T); 168
(T); DSPC-P 45 (A); BOPC 168 (A).
250-00574/05

Resolució 299/V del Parlament de Catalunya,
sobre el transvasament del torrent de Mas Arnau al torrent
de l’Espelt, a Igualada (Anoia). /CPT/. BOPC 131 (O); 134
(T); 142 (E); DSPC-C 184 (A); 174 (Rect.); BOPC 170 (A).
250-00556/05

Resolució 300/V del Parlament de Catalunya,
sobre l’acabament de les obres de condicionament de la
carretera L-904, de Balaguer al pas de Terradets (Noguera).
/CPT/. BOPC 128 (O); 134 (T); DSPC-C 184 (A); BOPC 170
(A); 174 (Rect.).
250-00586/05 i 250-00599/05

Resolució 301/V del Parlament de
Catalunya,sobre la reparació i la millora de la carretera C1412, en el tram Copons - Jorba (Anoia). /CPT/. BOPC 134
(O); 140 (T); 151 (E); DSPC-C 184 (A); BOPC 170 (A); 174
(Rect.).
250-00626/05

Resolució 302/V del Parlament de Catalunya,
sobre la millora de la carretera C-1412, de Biscarri a
Benavent de Tremp (Pallars Jussà). /CPT/. BOPC 140 (O);
145(T); 154 (E); DSPC-C 184 (A); BOPC 170 (A); 174
(Rect.).
250-00593/05

Resolució 303/V del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció d’un embassament a Barbens (Pla
d’Urgell). /CPT/. BOPC 134 (O); 140 (T); DSPC-C 184 (A);
BOPC 170 (A); 174 (Rect.).
284-00021/05

Resolució 304/V del Parlament de Catalunya,
per la qual es dóna la conformitat al síndic de Greuges per a
la designació de l’adjunt per a la defensa dels drets dels
infants. DSPC-C 185 (A); BOPC 174 (A).
250-00567/05

Resolució 305/V del Parlament de Catalunya,
sobre el manteniment dels edificis en òptimes condicions de
seguretat. /CPT/. BOPC 131 (O); 134 (T); DSPC-C 187 (A);
BOPC 176 (A).
250-00747/05

Resolució 307/V del Parlament de Catalunya,
sobre el tractament psicosocial dels condemnats per
agressions sexuals. /CPS/. BOPC 154 (O); 157 (T); 165 (E);
DSPC-C 188 (A); BOPC 176 (A).
250-00750/05

Resolució 308/V del Parlament de Catalunya,
sobre les conclusions de la comissió d’estudi sobre el
moviment «okupa», de la Secretaria General de Joventut. /
CPS/. BOPC 157 (O); 162 (T); DSPC-C 188 (A); BOPC 176
(A).
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MOCIONS
302-00058/05

Moció 47/V del Parlament de Catalunya, sobre
la política esportiva nacional. BOPC 131 (O); 134 (E); 137
(E); DSPC-P 37 (A); BOPC 140 (A).
302-00059/05

Moció 48/V del Parlament de Catalunya, sobre
la integració laboral de les persones amb disminució. BOPC
131 (O); 137 (E); DSPC-P 38 (A); BOPC 140 (A).
302-00060/05

Moció 49/V del Parlament de Catalunya, sobre
la funció pública. BOPC 131 (O); 137 (E); DSPC-P 38 (A);
BOPC 140 (A).

302-00085/05

Moció 61/V del Parlament de Catalunya, sobre
l’Administració de justícia a Catalunya. BOPC 162 (O); 170
(E); 174 (E); DSPC-P 47 (A); BOPC 174 (A).
302-00087/05

Moció 62/V del Parlament de Catalunya, sobre
els fons estructurals de la Unió Europea. BOPC 162 (O); 168
(E); DSPC-P 47 (A); BOPC 174 (A).
302-00089/05

Moció 63/V del Parlament de Catalunya, sobre
la política educativa, especialment pel que fa a la formació
professional. BOPC 162 (O); 170 (E); DSPC-P 47 (A);
BOPC 174 (A).

302-00061/05

Moció 50/V del Parlament de Catalunya, sobre
la plataforma per a la televisió digital. BOPC 131 (O); 137
(E); DSPC-P 38 (A); BOPC 140 (A).
302-00063/05, 302-00065/05, 302-00067/05 i
302-00068/05

Moció 51/V del Parlament de Catalunya, sobre
la regulació de les adopcions. BOPC 140 (O); 142 (E);
DSPC-P 39 (A); BOPC 145 (A).
302-00062/05

Moció 52/V del Parlament de Catalunya, sobre
la música cantada en català. BOPC 140 (O); 142 (E); DSPCP 39 (A); BOPC 145 (A).
302-00066/05

Moció 53/V del Parlament de Catalunya, sobre
la política de gestió dels residus municipals a Catalunya.
BOPC 140 (O); 142 (E); DSPC-P 39 (A); BOPC 145 (A).
302-00069/05, 302-00070/05 I 302-00073/05

Moció 54/V del Parlament de Catalunya, sobre
l’ensenyament universitari. BOPC 145 (O); 147 (E); DSPCP 40 (A); BOPC 151 (A).
302-00074/05

Moció 55/V del Parlament de Catalunya, sobre
la inversió pública a Catalunya. BOPC 151 (O); 154 (E);
DSPC-P 42 (A); BOPC 156 (A).
302-00075/05

Moció 56/V del Parlament de Catalunya, sobre
el finançament del sistema català de serveis socials. BOPC
151 (O); 154 (E); DSPC-P 42 (A); BOPC 156 (A).
302-00077/05

Moció 57/V del Parlament de Catalunya, sobre
la situació actual del sector lleter. BOPC 151 (O); 154 (E);
DSPC-P 42 (A); BOPC 156 (A).
302-00081/05

Moció 58/V del Parlament de Catalunya, sobre
la política de muntanya. BOPC 157 (O); 159 (E); DSPC-P 43
(A); BOPC 162 (A).
302-00082/05

Moció 59/V del Parlament de Catalunya, sobre
la política educativa pel que fa a la formació professional i
l’aplicació de la reforma. BOPC 157 (O); 159 (E); DSPC-P
43 (A); BOPC 162 (A).
302-00084/05

Moció 60/V del Parlament de Catalunya, sobre
l’aplicació de la Llei orgànica d’ordenació general del
sistema educatiu, pel que fa als programes de garantia
social. BOPC 162 (O); 170 (E); DSPC-P 46 (A); BOPC 174
(A).

Butlletí Oficial

1.20.

INTERPEL·LACIONS
300-00035/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política penitenciària. BOPC 11 (O); 79 (T); 131 (T); DSPCP 46 (S); BOPC 174 (S).
300-00051/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
música cantada en català. BOPC 22 (O); 79 (T); 131 (T);
DSPC-P 38 (S); BOPC 140 (S).
300-00078/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el
finançament de les universitat. BOPC 44 (O); 79 (T); 131
(T); DSPC-P 39 (S); BOPC 144 (S).
300-00096/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política forestal. BOPC 57 (O); 79 (T); 131 (T); DSPC-P 39
(S); BOPC 144 (S).
300-00103/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya en relació amb la
planificació, la distribució i la coordinació dels diferents
programes de cooperació i d’inversió en obres i serveis de
competència municipal. BOPC 64 (O); 79 (T); 131 (T);
DSPC-P 40 (S); BOPC 151 (S).
300-00105/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’aplicació de la LOGSE, pel que fa als programes de
garantia social. BOPC 64 (O); 79 (T); 131 (T); DSPC-P 43
(S); BOPC 162 (S).
300-00108/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política
de gestió dels residus municipals a Catalunya. BOPC 72 (O);
79 (T); 131 (T); DSPC-P 38 (S); BOPC 140 (S).
300-00110/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de muntanya. BOPC 85 (O); 131 (T); DSPC-P 41
(S); BOPC 156 (S).
300-00120/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
reducció del dèficit de la sanitat a Catalunya. BOPC 93 (O);
131 (T); DSPC-P 40 (S); BOPC 151 (S).
300-00132/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de joventut. BOPC 96 (O); 131 (T); DSPC-P 40 (S);
BOPC 151 (S).
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300-00135/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de promoció educativa. BOPC 99 (O); 131 (T);
DSPC-P 43 (S); BOPC 162 (S).
300-00139/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el
desplegament del sistema català de serveis socials i de la
xarxa de responsabilitat política. BOPC 102 (O); 131 (T);
DSPC-P 41 (S); BOPC 156 (S).
300-00142/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política educativa, especialment pel que fa referència a la
Formació Professional. BOPC 102 (O); 131 (T); DSPC-P 43
(S); BOPC 162 (S).
300-00145/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
situació actual del sector lleter a Catalunya. BOPC 106 (O);
131 (T); DSPC-P 40 (S); BOPC 151 (S).
300-00148/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’Administració de justícia de Catalunya. BOPC 106 (O);
131 (T); DSPC-P 37 (S); BOPC 140 (S).
300-00152/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre els fons
estructurals de la Unió Europea. BOPC 106 (O); 131 (T);
DSPC-P 43 (S); BOPC 162 (S).
300-00155/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
proposta d’implantació, integració i reordenació dels
ensenyaments universitaris en relació amb la programació
universitària per al període 1996-2000. BOPC 115 (O); 131
(T); DSPC-P 39 (S); BOPC 144 (S).
300-00161/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’aplicació i el desplegament de la Llei 12/1993, de 4 de
novembre, de creació de l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre. BOPC 122 (O); 131 (T); DSPCP 46 (S); BOPC 174 (S).
300-00164/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’aplicació de la Llei Orgànica 9/1985, del 5 de juliol, de
reforma de l’article 417 bis del Codi Penal i normativa
concordant. BOPC 131 (O i T); DSPC-P 43 (S); BOPC 162
(S).
300-00167/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política universitària. BOPC 134 (O); DSPC-P 39 (S);
BOPC 144 (S).
300-00175/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
modernització de les explotacions agràries. BOPC 134 (O);
DSPC-P 43 (S); BOPC 162 (S).
300-00178/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre els
serveis socials a Catalunya, particularment pel que fa
referència al règim de contraprestacions dels usuaris i els
preus públics dels serveis. BOPC 134 (O); DSPC-P 40 (S);
BOPC 151 (S).
300-00184/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
democratització de la justícia. BOPC 137 (O); DSPC-P 43
(S); BOPC 162 (S).
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300-00188/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el
Decret 394/1996, de 12 de desembre, pel qual s’estableix el
règim de contraprestacions dels usuaris en la prestació de
serveis socials i s’aproven els preus públics per a
derterminats serveis socials prestats per la Generalitat de
Catalunya. BOPC 140 (O); DSPC-P 41 (S); BOPC 156 (S).
300-00192/05 i 301-00040/05

Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel
procediment d’urgència, sobre la inversió pública a Catalunya.
BOPC 142 (O); 145 (T); DSPC-P 40 (S); BOPC 151 (S).
300-00205/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el Pla
d’actuació social. BOPC 151 (O); DSPC-P 47 (S); BOPC
174 (S).
300-00210/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el Pla
interdepartamental d’immigració, amb especial referència a
la situació dels treballadors extracomunitaris a Catalunya.
BOPC 154 (O); DSPC-P 47 (S); BOPC 174 (S).
301-00032/05

Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel
procediment d’urgència, sobre la protecció als menors
desemparats i a l’adopció. BOPC 136 (O i T); DSPC-P 37
(S); BOPC 140 (S).
301-00033/05

Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel
procediment d’urgència, sobre la política general de
protecció dels menors desemparats i de l’adopció. BOPC
134 (O i T); DSPC-P 37 (S); BOPC 140 (S).
301-00034/05

Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel
procediment d’urgència, sobre la gestió dels residus
especials. BOPC 136 (O i T); DSPC-P 38 (S); BOPC 140 (S).
301-00036/05

Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel
procediment d’urgència, sobre els criteris d’actuació
respecte a la protecció dels menors i de l’adopció. BOPC
136 (O i T); DSPC-P 37 (S); BOPC 140 (S).
301-00037/05

Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel
procediment d’urgència, sobre la política territorial tant pel
que fa a la seva dimensió urbanística com social. BOPC 136
(O i T); DSPC-P 37 (S); BOPC 140 (S).
300-00186/05 i 301-00038/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les
infraestructures viàries que intercomuniquen l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. BOPC 140 (O); DSPC-P 39
(S); BOPC 144 (S).
301-00041/05

Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel
procediment d’urgència, sobre la situació de l’ensenyament
a Catalunya i l’aplicació de la reforma educativa. BOPC
151 (O i T); DSPC-P 42 (S); BOPC 156 (S).
301-00042/05

Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel
procediment d’urgència, sobre la ramaderia a Catalunya.
BOPC 165 (O); DSPC-P 46 (S); BOPC 174 (S).
301-00043/05

Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel
procediment d’urgència, sobre la gestió i la recaptació de les
taxes i els preus públics de la Generalitat. BOPC 167 (O);
DSPC-P 46 (S); BOPC 174 (S).
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301-00044/05

Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel
procediment d’urgència, sobre la política urbanística i del
sòl. BOPC 167 (O); DSPC-P 46 (S); BOPC 174 (S).

200-00026/05

Projecte de llei per la qual s’autoritza la refosa
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública. BOPC 165
(O).
200-00027/05

1.30

ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06.

PROCEDIMENTS RELATIUS AL COMPTE
GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES INFORMES DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Projecte de llei sobre la participació de la
Generalitat en societats mercantils i civils. BOPC 174 (O i
T); 176 (T).
200-00028/05

Projecte de llei del Codi de família. BOPC 176
(O).

258-00013/05

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització
35/95-B sobre l’Ajuntament de Barcelona, exercici 1994.
BOPC 128 (O); 159 (CI).
258-00014/05

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització
09/96-A sobre Barcelona Activa, SA, exercici 1995. BOPC
128 (O); 159 (CI).
258-00015/05

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització
22/96-A sobre Promocions Urbanístiques de Mataró, SA
(PUMSA). BOPC 128 (O); 159 (CI).
258-00016/05

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització
38/95-B relatiu a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
exercici 1994. BOPC 132 (O i T); 159 (CI).
258-00017/05

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització
08/94-B relatiu a la Mancomunitat Intermunicipal de
Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès (Vallès
Occidental), dèficit econòmic el 14 d’abril de 1994. BOPC
132 (O i T); 159 (CI).

3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI
202-00022/05

Proposició de llei d’avaluació de l’impacte
ambiental. BOPC 8 (O).
202-00030/05

Proposició de llei sobre l’ús del català en els
contractes mercantils i en especial en les pòlisses
d’assegurances. BOPC 39 (T); 60 (T).
202-00040/05

Proposició de llei de regulació de l’etiquetatge
en català dels productes del tabac. /CPC/. BOPC 44 (O i T);
79 (T); 118 (T).
202-00047/05

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/
91, de cooperatives de Catalunya. BOPC 57 (O i T).
202-00051/05

Proposició de llei reguladora de l’ús de la
llengua catalana a les escriptures públiques. /CPC/. BOPC
64 (O i T); 99 (T); 104 (T); 112 (T); 115 (T).
202-00058/05

Proposició de llei de regulació de l’etiquetatge
dels productes del tabac. BOPC 93 (T); 112 (T).
3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROJECTES DE NORMES

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI
200-00014/05

Projecte de llei d’associacions. /CJD/. BOPC
49 (O); 51 (T); 57 (Rect.); 60 (T); 60 (Rect. i T); 69 (T); 72
(T); 89 (T); 91(T); 93 (E); 102 (T); 106 (T); 172 (P).
200-00019/05

Projecte de llei d’agregació total del municipi
de Tiurana, de la comarca de la Noguera, al municipi de
Bassella, de la comarca de l’Alt Urgell. /COAG/. BOPC 112
(O); 115 (T); 118 (Rect.); 126 (T); 139 (P i T).
200-00023/05

Projecte de llei de modificació de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya. /CPT/. BOPC 147 (O); 151 (T);
157 (T); 162 (T); 165 (T); 170 (T).
200-00024/05

Projecte de llei de reconeixement de la
Universitat de Vic. /CPC/. BOPC 154 (O); 157 (T); 165 (T);
168 (T); 173 (T, D i E).
200-00025/05

Projecte de llei de la renda mínima d’inserció. /
COAG/. BOPC 159 (O); 162 (T); 168 (T); 174 (T); 176 (T).

Butlletí Oficial

202-00061/05

Proposició de llei de regulació de les
comissions d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
BOPC 102 (O i T).
202-00062/05

Proposició de llei per a la promoció i la difusió
d’obres musicals cantades en llengua catalana. BOPC 109
(O i T); 140 (T).
202-00064/05

Proposició de llei reguladora de l’ús de la
llengua catalana a les escriptures públiques. BOPC 115 (T).
202-00071/05

Proposició de llei d’incompataibilitats dels membres
del Parlament, del Govern i d’alts càrrecs del Govern i de
l’Administració de la Generalitat i de les institucions i empreses
que en depenen. BOPC 162 (T); 176 (T).
202-00072/05

Proposició de llei per a la promoció i la difusió
d’obres musicals cantades en llengua catalana. BOPC 140 (O).
202-00073/05

Proposició de llei sobre la renovació del marc
legal de la llengua a Catalunya. /CPC/. BOPC 145 (O); 147
(T).
202-00074/05

Proposició de llei de modificació de la Llei 10/
1983, de creació de l’ens públic Corporació Catalana de

<< >>

Núm. 176

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

26 de maig de 1997
13545

Ràdio i Televisió i de regulació dels serveis de radiodifusió i
televisió de la Generalitat de Catalunya. BOPC 147 (O i T).
202-00075/05

Proposició de llei per la qual es regula el
procediment de designació de senadors o senadores
representants de la Generalitat de Catalunya i el seguiment
de llur activitat. BOPC 154 (O i T).
202-00078/05

Proposició de llei de no-discriminació en
l’accés a la funció pública. BOPC 154 (O i T).
202-00080/05

Proposició de llei sobre la publicitat de les
enquestes i estudis d’opinió fets per encàrrec de la
Generalitat de Catalunya. BOPC 162 (O i T).
202-00083/05

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/
1991, del 29 de novembre, de l’habitatge. BOPC 176 (O i T).
202-00084/05

Proposició de llei de creació del Consell Català
de la Formació Professional. BOPC 176 (O i T).
202-00085/05

Proposició de llei de creació del fons de
garantia per a l’accés a la propietat de l’habitatge. BOPC
176 (O i T).
202-00086/05

Proposició de llei de regulació dels jurats
populars de contractació administrativa. BOPC 176 (O i T).

3.01.05.

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT

250-00582/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un
projecte d’ampliació del centre escolar mestre Ignasi
Peraire, de Mollerussa (Pla d’Urgell). /CPC/. BOPC 132
(O); 134 (T); 142 (E).
250-00583/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un
estudi sociològic per a conèixer les motivacions psicològiques
que dificulten l’ús social de la llengua catalana. /CPC/
.BOPC 134 (O); 140 (T).
250-00589/05

Proposició no de llei sobre l’obertura del museu
Pau Casals, al Vendrell (Baix Penedès). /CPC/. BOPC 134
(O); 140 (T); 147 (E).
250-00594/05

Proposició no de llei sobre el projecte de
canalització de la riera de Tueda, al municipi de Sant Feliu
de Guíxols (Baix Empordà). /CPT/. BOPC 134 (O); 140 (T).
250-00595/05

Proposició no de llei sobre la construcció d’una
rotonda a la carretera GI-640, al municipi d’Ullà (Baix
Empordà). /CPT/. BOPC 134 (O); 140 (T).
250-00596/05

Proposició no de llei sobre la millora de la
carretera C-250, en el tram de Quart (Gironès) a Girona. /
CPT/. BOPC 134 (O); 140 (T).
250-00607/05

Proposició no de llei sobre l’execució del
projecte de conversió de l’autovia de la carretera N-II de
Sarrià de Ter (Gironès) en una travessia urbana. /CPT/.
BOPC 134 (O); 140 (T).
250-00608/05

211-00001/05

Proposta de modificació del Reglament del
Parlament. BOPC 6 (O i T); 76 (P); 99(T); 104 (T); 106 (T).

Proposició no de llei sobre l’inici de les obres de
reparació de l’institut Ventura Gassol, de Badalona
(Barcelonès) i les mesures a prendre per a evitar els actes
vandàlics que pateix aquest centre. /CPC/. BOPC 134 (O);
140 (T); 147 (E).
250-00609/05

3.10.25.

PROPOSICIONS NO DE LLEI
250-00400/05

Proposició no de llei sobre la instal·lació d’un
tren cremallera entre la carretera C-1411 i Montserrat. /
CPT/. BOPC 89 (O); 93 (T); 99 (T); 102 (T).
250-00409/05

Proposició no de llei sobre la normalització
lingüística dels serveis de l’Administració perifèrica de
l’Estat a Catalunya. /CPC/. BOPC 93 (O); 99 (T); 104 (T);
106 (T); 112 (E).
250-00426/05

Proposició no de llei de rebuig de l’eventual
entrada d’Espanya a l’estructura militar integrada de
l’OTAN. /CSUE/. BOPC 96 (O); 99 (T); 104 (T).
250-00487/05

Proposició no de llei sobre el testament vital. /
CJD/. BOPC 109 (O); 115 (T); 128 (E).
250-00535/05

Proposició no de llei sobre el suport de la Junta
de Residus a l’acord per a la gestió dels residus urbans
subscrit pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i
l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament
de Residus. /CPT/. BOPC 122 (O); 126 (T); 131 (T); 137 (T).

Butlletí Oficial

Proposició no de llei sobre la connexió de la
xarxa de clavegueram de l’urbanització Ampolla-mar a
l’EDAR, a l’Ampolla (Baix Ebre) /CPT/.. BOPC 137 (O);
140 (T); 145(T).
250-00614/05

Proposició no de llei sobre el nomenament dels
representants de la Generalitat en la comissió mixta que ha de
determinar l’emplaçament de l’estació del tren d’alta velocitat
a Girona. /CPT/. BOPC 137 (O); 140 (T); 145(T); 147 (T).
250-00615/05

Proposició no de llei sobre la reparació dels
accessos al Centre de Capacitació Agrària de les Borges
Blanques (Garrigues). /CPT/. BOPC 137 (O); 140 (T).
250-00616/05

Proposició no de llei sobre la dotació de cabal
al canal Segarra-Garrigues. /CPT/. BOPC 137 (O); 140 (T).
250-00617/05

Proposició no de llei de suport al poble il·licità,
en relació amb el trasllat temporal del bust ibèric de la Dama
d’Elx. /CPC/. BOPC 137 (O); 140 (T).
250-00621/05

Proposició no de llei sobre la promulgació del
Decret de composició de les Juntes de protecció dels
aiguamolls de l’Empordà. /CPT/. BOPC 140 (O); 145(T).
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250-00623/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un
estudi que analitzi la incidència de la utilització del clorur de
polivinil sobre la salut humana. /CPT/. BOPC 140 (O);
145(T); 154 (E).
250-00628/05

Proposició no de llei sobre la finalització de la
carretera de Guissona (Segarra) a Solsona. /CPT/. BOPC
140 (O); 145(T).
250-00629/05

Proposició no de llei sobre la construcció del
menjador escolar de l’institut d’estudis secundaris
Llobregat de Sallent (Bages). /CPC/. BOPC 140 (O); 145
(T); 154 (E).
250-00631/05

Proposició no de llei sobre la utilització de la
targeta T-MES en la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya entre Barcelona i Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat). /CPT/. BOPC 140 (O); 145 (T); 151 (T).
250-00632/05

Proposició no de llei sobre les canonades
d’abastament d’aigua de diferents municipis de la comarca
del Vallès Oriental. /CPT/. BOPC 140 (O); 145(T).
250-00637/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un
estudi per avaluar l’impacte econòmic del recent
desbordament del riu Ebre en les hortes i els camps de cultiu
riberencs. /CPT/. BOPC 140 (O); 145(T).
250-00639/05

Proposició no de llei sobre l’extensió a
Catalunya de la xarxa informàtica mundial com a element de
comunicació sense fronteres. /CPC/. BOPC 140 (O); 145(T);
154 (E).
250-00642/05

Proposició no de llei sobre la commemoració
durant l’any 1997 de l’onzè centenari de la mort de Guifré el
Pilós. /CPC/. BOPC 140 (O); 145(T).
250-00645/05

Proposició no de llei sobre la substitució de les
canalitzacions de l’enllaç de l’eix transversal amb el nucli de
Monistrolet, al municipi de Rajadell (Bages). /CPT/. BOPC
140 (O); 145 (T); 151 (T); 154 (E).
250-00653/05

Proposició no de llei sobre la realització urgent
pel Govern de l’Estat de les obres necessàries per a dotar la
via fèrria Barcelona-Ripoll-La Tor de Querol de la
infraestructura indispensable per a garantir un servei eficaç
i la seguretat dels usuaris. /CPT/. BOPC 142 (O); 145(T);
151 (T).
250-00654/05

Proposició no de llei sobre el finançament de les
obres d’estabilització dels vessants del castell Formós i dels
carrers Minerva i del Bombo, a Balaguer (Noguera). /CPT/
. BOPC 142 (O); 145(T); 151 (T).
250-00655/05

Proposició no de llei sobre la prohibició de la
utilització de policlorur de vinil (PVC) en la fabricació
d’envasos i embalatges per a l’alimentació. /CPT/. BOPC
142 (O); 145(T); 157 (E).
250-00657/05

Proposició no de llei sobre la construcció de
l’institut d’ensenyament secundari de Roda de Ter (Osona).
/CPC/. BOPC 142 (O); 145(T); 154 (E).
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250-00658/05

Proposició no de llei sobre la celebració dels
centenaris d’Ausiàs March, Josep Pla i Llorenç Villalonga.
/CPC/. BOPC 142 (O); 145(T); 154 (E).
250-00660/05

Proposició no de llei sobre el manteniment dels
llocs de treball relacionats amb les programacions en català
i específiques per a Catalunya de l’ens públic RTVE, de
Ràdio 4 i de Televisió Espanyola a Catalunya. /CPC/. BOPC
145 (O i Rect.); 151 (T); 159 (E).
250-00663/05

Proposició no de llei sobre la construcció d’un
enllaç de l’Eix Transversal amb la carretera B-300, de Calaf
(Anoia) a Pinós (Solsonès). /CPT/. BOPC 145 (O); 151 (T).
250-00665/05

Proposició no de llei sobre l’inici urgent de les
obres de construcció dels instituts d’Educació Secundària
Obligatòria de Torelló i de Roda de Ter (Osona). /CPC/.
BOPC 145 (O); 151 (T).
250-00667/05

Proposició no de llei sobre el manteniment dels
centres de producció i d’emissió de RTVE a Catalunya. /
CPC/. BOPC 145 (O); 151 (T).
250-00668/05

Proposició no de llei sobre la substitució
gradual de l’ús del clorur de polivinil (PVC) per altres
materials menys tòxics. /CPT/. BOPC 145 (O); 151 (T); 157
(T).
250-00675/05

Proposició no de llei sobre l’anticipació del
tercer curs d’Educació Secundària Obligatòria a diferents
centres d’ensenyament secundari. /CPC/. BOPC 145 (O);
151 (T).
250-00676/05

Proposició no de llei sobre les millores de la
pista poliesportiva i la graderia de l’institut d’estudis
secundaris Màrius Torres, de Lleida (Segrià). /CPC/. BOPC
145 (O); 151 (T).
250-00677/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’estudis que avalin l’aeroport de Girona - Costa Brava com
a complement de l’aeroport del Prat. /CPT/. BOPC 145 (O);
151 (T); 157 (T); 162 (E).
250-00679/05

Proposició no de llei sobre la denegació de
l’ampliació de cabal de l’aprofitament privat Canal de la
Fàbrica Nova, d’aigües del riu Cardener a l’altura del nucli
de Callús (Bages). /CPT/. BOPC 145 (O); 151 (T); 157 (E).
250-00685/05

Proposició no de llei sobre la construcció de la
carretera de circumval·lació de la B-224, de Capellades
(Anoia) a Martorell (Baix Llobregat), fins a l’autovia del
Baix Llobregat. /CPT/. BOPC 147 (O); 151 (T); 157 (E).
250-00686/05

Proposició no de llei sobre l’execució de les
obres d’adequació i millora de l’escola d’Esponellà (Pla de
l’Estany). /CPC/. BOPC 147 (O); 151 (T); 157 (T); 159 (E).
250-00687/05

Proposició no de llei sobre la construcció d’un
col·lector de sanejament per a diferents municipis del Baix
Empordà. /CPT/. BOPC 147 (O); 151 (T).
250-00689/05

Proposició no de llei sobre la gratuïtat dels
serveis de menjador i de transport als alumnes del centre
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Joan Miró, de Mont-roig (Baix Camp), residents al nucli de
Miami Platja. /CPC/. BOPC 147 (O); 151 (T).
250-00694/05

Proposició no de llei sobre la implantació del
tercer curs d’Educació Secundària Obligatòria als centres
de Girona i Salt (Gironès) i l’adequació d’aquests centres
per a garantir-ne la qualitat de l’ensenyament. /CPC/. BOPC
147 (O); 151 (T); 159 (E).
250-00695/05

Proposició no de llei sobre la inclusió dels Prats
de Sant Sebastià, al municipi de Caldes de Malavella (Selva),
en el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge
de l’estany de Sils, la riera de Santa Coloma i els turons de
Maçanet. /CPT/. BOPC 147 (O); 151 (T).
250-00697/05

Proposició no de llei sobre la realització
d’estudis geològics abans de la realització de determinades
obres d’infraestructura. /CPT/. BOPC 147 (O); 151 (T); 157
(E).
250-00699/05

Proposició no de llei de suport a la integritat del
Museu Diocesà de Lleida (Segrià). /CPC/. BOPC 147 (O);
151 (T).
250-00700/05

Proposició no de llei sobre la retirada dels
símbols franquistes que encara es conserven en alguns murs
del pont de l’Aigua, al barri del Pont Major, de Girona. /
CPC/. BOPC 147 (O); 151 (T).
250-00702/05

Proposició no de llei sobre els certificats de
defunció redactats en llengua catalana. /CPC/. BOPC 147
(O); 151 (T); 159 (E).
250-00705/05

Proposició no de llei sobre la retirada de les monedes
amb l’efígie de Felip V. /CPC/. BOPC 147 (O); 151 (T).
250-00706/05

Proposició no de llei sobre la cessió al Museu
Nacional d’Art de Catalunya, al Museu d’Art Contemporani
de Barcelona i al Museu Picasso, d’algunes de les obres de
les col·leccions d’empreses públiques privatitzades que
passin a ser propietat de l’Estat. /CPC/. BOPC 151 (O); 157
(T); 165 (E).
250-00707/05

Proposició no de llei sobre la participació de la
Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació
Catalana de Municipis en el Consell Català de Cooperació.
/CPS/. BOPC 151 (O); 157 (T); 162 (T).
250-00708/05

Proposició no de llei sobre la commemoració
del centenari del naixement de Sebastià Gasch. /CPC/.
BOPC 151 (O); 157 (T); 165 (E).
250-00709/05

Proposició no de llei sobre la dotació de la
segona fase del projecte d’electrificació rural de la zona de
la riera de Merlés, del mateix percentatge d’ajuts que la
primera. /CPT/. BOPC 151 (O); 157 (T); 165 (E).
250-00710/05

Proposició no de llei sobre la renovació de les
comarques del Berguedà i el Solsonès com a zones
d’ordenació d’explotacions. /CPT/. BOPC 151 (O); 157 (T).
250-00711/05

Proposició no de llei sobre el compliment dels
plans comarcals de muntanya aprovats. /CPT/. BOPC 151
(O); 157 (T); 162 (T).

Butlletí Oficial

250-00712/05

Proposició no de llei sobre la retolació en
català de les autopistes en territori de Catalunya. /CPT/.
BOPC 151 (O); 157 (T); 165 (E).
250-00713/05

Proposició no de llei sobre la correcció en les
bases de dades informàtiques de la Direcció General de
Trànsit de les matrícules que tenen com a distintiu
provicional la GE enlloc de la GI. /CIE/. BOPC 151 (O); 157
(T); 165 (E).
250-00714/05

Proposició no de llei sobre les perspectives de
viabilitat del centre de producció de TVE a Catalunya i de
RNE a Catalunya. /CPC/. BOPC 151 (O); 157 (T); 162 (T).
250-00716/05

Proposició no de llei sobre la desafectació i
l’aplicació a usos civils alternatius del campament de Los
Castillejos (Baix Camp). /CPT/. BOPC 151 (O); 157 (T).
250-00717/05

Proposició no de llei sobre la declaració del pi
d’en Xandri, a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental),
com a arbre monumental . /CPT/. BOPC 151 (O); 157 (T).
250-00718/05

Proposició no de llei sobre l’establiment d’un
planejament global per a l’ocupació dels terrenys de Gallecs
d’acord amb els ajuntaments dels municipis corresponents. /
CPT/. BOPC 151 (O); 157 (T); 162 (T).
250-00719/05

Proposició no de llei sobre l’ampliació de
l’institut d’Arenys de Mar (Maresme). /CPC/. BOPC 151
(O); 157 (T).
250-00720/05

Proposició no de llei sobre les mesures a
prendre per a contenir la regressió costanera del delta de
l’Ebre i incrementar l’aportació de sediments provinents del
riu Ebre per a compensar-ne l’enfonsament. /CPT/. BOPC
151 (O); 157 (T); 165 (E).
250-00721/05

Proposició no de llei sobre la incorporació del
distintiu i la bandera de Catalunya en les noves plaques de
matrícules dels vehicles. /CIE/. BOPC 151 (O); 157 (T).
250-00722/05

Proposició no de llei sobre la titularitat pública
de les llacunes litorals de l’illa de Buda, al Parc Natural del
Delta de l’Ebre. /CPT/. BOPC 151 (O); 157 (T).
250-00723/05

Proposició no de llei sobre la construcció del
nou institut d’estudis secundaris Navarcles-Sant Fruitós de
Bages. /CPC/. BOPC 151 (O); 157 (T).
250-00724/05

Proposició no de llei sobre l’ampliació de
l’institut d’estudis secundaris i d’idiomes Guillem de
Berguedà, a Berga. /CPC/. BOPC 151 (O); 157 (T).
250-00725/05

Proposició no de llei sobre l’ampliació del
centre d’educació infantil i primària de la Valldan
(Berguedà). /CPC/. BOPC 151 (O); 157 (T).
250-00726/05

Proposició no de llei sobre la substitució del
centre d’educació infantil i primària Sesmon d’Oló, a Santa
Maria d’Oló (Bages). /CPC/. BOPC 151 (O); 157 (T).
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250-00727/05

Proposició no de llei per la qual es demana la
retirada de la moneda amb el retrat de Felip V. /CPC/. BOPC
154 (O); 157 (T); 165 (E).
250-00728/05

Proposició no de llei sobre el Parc agrícola del
Baix Llobregat. /CARP/. BOPC 154 (O); 157 (T); 168 (E).
250-00729/05

Proposició no de llei sobre les reserves naturals
del delta del Llobregat. /CARP/. BOPC 154 (O); 157 (T).
250-00730/05

Proposició no de llei sobre la Societat de
Pescadors Esportius de Bolvir - Fontanals de Cerdanya
(Cerdanya). /CARP/. BOPC 154 (O); 157 (T).
250-00731/05

Proposició no de llei sobre el creixement
incontrolat de conills a l’àrea privada de caça, en el terme
municipal de Cubells (Noguera). /CARP/. BOPC 154 (O);
157 (T).
250-00732/05

Proposició no de llei sobre l’autorització
administrativa d’una línia elèctrica, amb l’origen al municipi
de Ribera de l’Urgellet i el final al municipi de la Seu d’Urgell
(Alt Urgell). /CIE/. BOPC 154 (O); 157 (T); 162 (T).
250-00733/05

Proposició no de llei sobre la destinació final
dels fons patrimonials del Museu Diocesà de Lleida. /CPC/.
BOPC 154 (O); 157 (T).
250-00734/05

Proposició no de llei sobre la immediata
convocatòria de reunió del Patronat de la Universitat de
Cervera per a atendre els objectius d’administració i
convervació de l’antic edifici de la universitat. /CPC/. BOPC
154 (O); 157 (T).
250-00735/05

Proposició no de llei sobre l’inici de les obres de
millora de la carretera L-503, de Senterada a Cabdella
(Pallars Jussà), durant l’any 1997. /CPT/. BOPC 154 (O);
157 (T); 162 (T).
250-00736/05

Proposició no de llei sobre l’aturada de la
regressió del delta de l’Ebre abans no sigui destruït per
l’acció del mar i la manca d’aigua i sòlids al riu. /CPT/.
BOPC 154 (O); 157 (T); 165 (E).
250-00737/05

Proposició no de llei sobre l’adequada
informació als pagesos del delta de l’Ebre dels programes
agroambientals de la Unió Europea. /CARP/. BOPC 154
(O); 157 (T); 162 (T).
250-00738/05

Proposició no de llei sobre els accessos
d’entrada i sortida de l’autopista A-17 a Montmeló (Vallès
Oriental). /CPT/. BOPC 154 (O); 157 (T); 162 (T).
250-00739/05

Proposició no de llei sobre l’oferta educativa
del municipi de Salt (Gironès). /CPC/. BOPC 154 (O); 157
(T); 165 (E); 174 (Rect.).
250-00740/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un
Pla interdepartamental per al foment de la indústria
cinematogràfica. /CPC/. BOPC 154 (O); 157 (T).
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250-00741/05

Proposició no de llei sobre el centre d’educació
infantil i primàtica de Cunit (Baix Penedès). /CPC/. BOPC
154 (O); 157 (T).
250-00742/05

Proposició no de llei sobre el centre d’educació
infantil i primària de Marçà (Priorat). /CPC/. BOPC 154 (O); 157
(T).
250-00744/05

Proposició no de llei sobre el desenvolupament
del projecte turístic de la muntanya de sal de Cardona
(Bages). /CIE/. BOPC 154 (O); 157 (T).
250-00745/05

Proposició no de llei sobre l’inici durant l’any
1997 de les obres dels vint-i-sis centres que consten com a
prioritat 1 en el Pla plurianual d’inversions en centres
docents (1995-2000). /CPC/. BOPC 154 (O); 157 (T).
250-00746/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració de la
memòria relativa al compliment de les directrius del Pla territorial
general de Catalunya. /CPT/. BOPC 154 (O); 157 (T); 162 (T).
250-00743/05

Proposició no de llei d’adhesió als principis
fonamentals de la Declaració de Sant Cosme, del Prat de
Llobregat, sobre l’eradicació de la pobresa. /CPS/. BOPC
154 (O); 157 (T).
250-00748/05

Proposició no de llei sobre la reparació urgent
de les canaleres del centre d’educació infantil i primària
Collbaix, de Sant Joan de Vilatorrada (Bages). /CPC/.
BOPC 154 (O); 157 (T).
250-00749/05

Proposició no de llei sobre la reparació urgent de
les instal·lacions de la llar d’infants Barrufets, de Sant Joan de
Vilatorrada (Bages). /CPC/. BOPC 154 (O); 157 (T).
250-00751/05

Proposició no de llei sobre la regulació de les
garanties que les empreses adjudicatàries d’obres de les
administracions catalanes han de comprometre per a
assegurar el pagament de les obres fetes per les empreses
subcontractades. /CEF/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00752/05

Proposició no de llei sobre les extraccions
d’àrids. /CPT/. BOPC 157 (O); 162 (T); 174 (E).
250-00753/05

Proposició no de llei sobre les obres de reforma
de l’institut d’estudis secundaris la Paperera, de Vilanova i
la Geltrú (Garraf). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00754/05

Proposició no de llei sobre les obres de
construcció de l’institut d’estudis secundaris de Bagà
(Berguedà). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00755/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació del centre d’educació infantil i primària Sant
Llorenç, de Guardiola de Berguedà (Berguedà). /CPC/.
BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00756/05

Proposició no de llei sobre les obres d’ampliació del
centre d’educació infantil i primària de Gironella (Berguedà). /
CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
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250-00757/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació de l’institut d’estudis secundaris Mig Món, de
Súria (Bages). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00758/05

Proposició no de llei sobre les obres de
substitució de l’institut d’estudis secundaris d’Artés (Bages).
/CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00759/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació del centre d’educació infantil i primària
Pompeu Fabra, de Manlleu (Osona). /CPC/. BOPC 157 (O);
162 (T); 168 (T).
250-00760/05

Proposició no de llei sobre les obres de reforma
de l’institut d’estudis secundaris Lluçanès, de Prats de
Lluçanès (Osona). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00761/05

Proposició no de llei sobre les obres de
construcció de l’institut d’estudis secundaris Cirvianum, de
Torelló (Osona). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00762/05

Proposició no de llei sobre les obres d’ampliació de
l’institut d’estudis secundaris Mig Món, de Súria (Bages). /CPC/.
BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T); 176 (E).
250-00763/05

Proposició no de llei sobre la dotació dels
mitjans materials i humans imprescindibles per a atendre
l’increment de treball que implica l’aplicació de la reforma
de la Llei d’enjudiciament criminal a les audiències
provincials. /CJD/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T); 170 (E).
250-00764/05

Proposició no de llei sobre l’establiment amb les
entitats municipalistes de Catalunya d’un pla de col·laboració entre
els Mossos d’Esquadra i les policies locals. /CJD/. BOPC 157 (O);
162 (T); 168 (T); 170 (T); 174 (E).
250-00765/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació del centre d’educació infantil i primària
Germans Corbella, de Cardedeu (Vallès Oriental). /CPC/.
BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00772/05

Proposició no de llei sobre les obres de reforma de
l’institut d’estudis secundaris Can Planes, de Barberà del Vallès
(Vallès Occidental). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00773/05

Proposició no de llei sobre les obres de
construcció de l’institut d’estudis secundaris de Castellbisbal
(Vallès Occidental). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00774/05

Proposició no de llei sobre les obres de reforma
de l’institut d’estudis secundaris Forat del Vent, de
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). /CPC/. BOPC
157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00775/05

Proposició no de llei sobre el centre d’educació
infantil i primària Ginesta, de Matadepera (Vallès
Occidental). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00776/05

Proposició no de llei sobre la nova construcció
del centre d’educació infantil i primària Palau, de Palau de
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Plegamans (Vallès Occidental). /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).
250-00777/05

Proposició no de llei sobre la nova construcció
de l’institut d’estudis secundaris Ripollet III, de Ripollet
(Vallès Occidental). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00778/05

Proposició no de llei sobre l’institut d’estudis
secundaris Arraona, de Sabadell (Vallès Occidental). /CPC/
. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00779/05

Proposició no de llei sobre l’institut d’estudis
secundaris Leonardo da Vinci, de Sant Cugat del Vallès
(Vallès Occidental). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00780/05

Proposició no de llei sobre el centre d’educació
infantil i primària Ramón y Cajal, de Terrassa (Vallès
Occidental). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00781/05

Proposició no de llei sobre el centre d’educació
infantil i primària Sant Llorenç, de Terrassa (Vallès
Occidental). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00792/05

Proposició no de llei sobre l’Ateneu Santboià. /
CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00795/05

Proposició no de llei sobre l’inici de les obres
d’ampliació i millora dels centres d’educació infantil i
primària de Badalona (Barcelonès). /CPC/. BOPC 157 (O);
162 (T); 168 (T); 176 (E).
250-00796/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un
pla de seguretat per als museus de Catalunya. /CPC/. BOPC
157 (O); 162 (T); 168 (T); 170 (T); 176 (E).
250-00797/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació de l’institut d’ensenyament secundari i
d’idiomes Sant Elm, de Sant Feliu de Guíxols (Baix
Empordà). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00798/05

Proposició no de llei sobre les obres d’ampliació del
centre d’educació infantil i primària Joan Bruguera, de Girona. /
CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00799/05

Proposició no de llei sobre les obres de construcció
de l’institut d’estudis secundaris de Castelló d’Empúries (Alt
Empordà). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00800/05

Proposició no de llei sobre les obres de
construcció de l’institut d’estudis secundaris Banyoles III
(Pla de l’Estany). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00801/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació de l’institut d’estudis secundaris Rafael de
Campalans, d’Anglès (Selva). /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).
250-00802/05

Proposició no de llei les obres de reforma de
l’institut d’estudis secundaris Eugeni d’Ors, de Barcelona. /
CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00803/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació de l’institut d’estudis secundaris Mare de Déu
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de Montserrat, de Barcelona. /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).
250-00805/05

Proposició no de llei sobre l’adequació segons
el cost de la vida de l’import de les operacions anuals dutes
a terme per les petites i mitjanes empreses amb terceres
persones . /CEF/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T); 174 (E).
250-00806/05

Proposició no de llei sobre el reconeixement
d’una secció d’ensenyament secundari obligatori a l’institut
d’estudis secundaris d’Almenar (Segrià). /CPC/. BOPC 157
(O); 162 (T); 168 (T).
250-00807/05

Proposició no de llei sobre l’establiment d’una
normativa específica que reguli la presència de pols de soia
en l’atmosfera. /CPT/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T); 174
(E).
250-00808/05

Proposició no de llei sobre la revisió del
projecte de desdoblament de la línia dels Ferrocarrils de la
Generalitat al seu pas per Sant Andreu de la Barca (Baix
Llobregat) . /CPT/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00809/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació de l’institut d’ensenyament secundari i
d’idiomes de Tremp (Pallars Jussà). /CPC/. BOPC 157 (O);
162 (T); 168 (T).
250-00810/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació del centre d’educació infantil i primària Doctor
Serés, d’Alpicat (Segrià). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T);
168 (T).
250-00811/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació de l’institut d’ensenyament secundari i
d’idiomes Ciutat de Balaguer (Noguera). /CPC/. BOPC 157
(O); 162 (T); 168 (T).
250-00812/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació del centre d’educació infantil i primària Manuel
Ortiz i Castelló, de Juneda (Garrigues). /CPC/. BOPC 157
(O); 162 (T); 168 (T).
250-00813/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació del centre d’educació infantil i primària Enric
Farreny, de Lleida (Segrià). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T);
168 (T).
250-00814/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació del centre d’educació infantil i primària
Ginesta, de Lleida (Segrià). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T);
168 (T).
250-00815/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació del centre d’educació infantil i primària la
Rossella, de Rosselló (Segrià). /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).
250-00816/05

Proposició no de llei sobre les obres de
construcció de l’institut d’estudis secundaris de Seròs
(Segrià). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00817/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació del centre d’educació infantil i primària
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Mossèn Albert Vives, de la Seu d’Urgell (Alt Urgell). /CPC/
. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00818/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació del centre d’educació infantil i primària Àngel
Serafí i Casanovas, de Sort (Pallars Sobirà). /CPC/. BOPC
157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00819/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació del centre d’educació infantil i primària MaciàCompanys, d’Agramunt (Urgell). /CPC/. BOPC 157 (O);
162 (T); 168 (T).
250-00820/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació del centre d’educació infantil i primària
Comtes de Torregrossa, d’Alcarràs (Segrià). /CPC/. BOPC
157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00821/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació del centre d’educació infantil i primària Mare
de Déu del Carme, d’Alcoletge (Segrià). /CPC/. BOPC 157
(O); 162 (T); 168 (T).
250-00822/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació de l’institut d’estudis secundaris els Planells,
d’Artesa de Segre (Noguera). /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).
250-00823/05

Proposició no de llei sobre la substitució del
centre d’educació infantil i primària Escola Natura, de la
Vall de Boí (Alta Ribagorça). /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).
250-00824/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació del centre d’educació infantil i primària
Casteth Leon, d’es Bordes (Val d’Aran). /CPC/. BOPC 157
(O); 162 (T); 168 (T).
250-00825/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació del centre d’educació infantil i primària Joan
XXIII, de les Borges Blanques (Garrigues). /CPC/. BOPC
157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00826/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació de l’institut d’ensenyament secundari i
d’idiomes la Segarra, de Cervera (Segarra). /CPC/. BOPC
157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00827/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació del centre d’educació infantil i primària Sant
Jaume, de la Granja d’Escarp (Segrià). /CPC/. BOPC 157
(O); 162 (T); 168 (T).
250-00828/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació del centre d’educació infantil i primària Sant
Sebastià, d’Ivars de Noguera (Noguera). /CPC/. BOPC 157
(O); 162 (T); 168 (T).
250-00829/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació del centre d’educació infantil i primària el
Sitjar, de Linyola (Pla d’Urgell). /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).
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250-00830/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació del centre d’educació infantil i primària
Otogesa, de Maials (Segrià). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T);
168 (T).
250-00831/05

Proposició no de llei sobre les obres de
construcció de l’institut d’estudis secundaris de Mollerussa
(Pla d’Urgell). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00832/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació del centre d’educació infantil i primària de
Ponts (Noguera). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00833/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’ampliació del centre d’educació infantil i primària Jacint
Verdaguer, de Tàrrega (Urgell). /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).
250-00834/05

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació de l’institut d’estudis secundaris Manuel de
Pedrolo, de Tàrrega (Urgell). /CPC/. BOPC 157 (O); 162
(T); 168 (T).
250-00835/05

Proposició no de llei sobre les senyalitzacions
viàries a Badia del Vallès (Vallès Occidental). /CPT/. BOPC
157 (O); 162 (T); 168 (T); 174 (E).
250-00836/05

Proposició no de llei sobre la transferència
urgent de la línia fèrria Lleida-La Pobla de Segur i l’inici de
les obres que garanteixin la seguretat dels passos a nivell
sense barreres del municipi de Tèrmens (Noguera). /CPT/.
BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T); 174 (E).
250-00837/05

Proposició no de llei sobre la presentació del
mapa de la Formació Professional Agrària a Catalunya i el
manteniment de l’actual oferta d’aquests ensenyaments. /
CARP/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T); 174 (E).
250-00839/05

Proposició no de llei sobre l’institut d’estudis
secundaris Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). /CPC/.
BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00840/05

Proposició no de llei sobre el centre d’educació
infantil i primària Benviure, de Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat). /CPC/. BOPC 157 (O); 162 (T); 168 (T).
250-00842/05

Proposició no de llei sobre la inclusió en la
revisió del Mapa escolar de la construcció d’un centre
d’Educació Secundària Obligatòria a Cubelles (Garraf). /
CPC/. BOPC 159 (O); 168 (T).
250-00843/05

Proposició no de llei sobre la informació als
usuaris en els accessos a l’autopista A-7 de l’estat del trànsit
abans d’incorporar-s’hi. /CPT/. BOPC 159 (O); 162 (T).
250-00844/05

Proposició no de llei sobre la gestió de la
prestació social substitutòria mitjançant l’establiment d’un
sistema especial d’incorporacions dels objectors . /CJD/.
BOPC 159 (O); 162 (T); 168 (T); 170 (T); 174 (E).
250-00845/05

Proposició no de llei sobre la declaració
d’interès arquitectònic de l’edifici de la Comunitat General

Butlletí Oficial

de Regants del Canal d’Urgell, a Mollerussa (Pla d’Urgell)
. /CPC/. BOPC 159 (O); 162 (T); 168 (T); 176 (E).
250-00846/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un
Pla de protecció especial de l’actual desembocadura del riu
Francolí . /CPT/. BOPC 159 (O); 168 (T); 174 (E).
250-00847/05

Proposició no de llei sobre la recuperació i la
rehabilitació de l’Ateneu Santboià i de l’escola Joan
Bardina, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) . /CPT/
. BOPC 159 (O); 162 (T); 168 (T); 176 (E).
250-00848/05

Proposició no de llei sobre la destinació de part
de la previsió pressupostària del Pla plurianual d’inversions
1995-2000 a la compra i a les obres d’adequació de l’escola
d’educació especial Mare de Déu del Mont, de Vilafant (Alt
Empordà) . /CPC/. BOPC 159 (O); 162 (T); 168 (T); 176 (E).
250-00849/05

Proposició no de llei sobre les noves fórmules
jurídiques per a l’adquisició d’habitatges de protecció
oficial . /CPT/. BOPC 159 (O); 162 (T); 174 (E).
250-00850/05

Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures per a frenar la regressió del delta de l’Ebre
produïda per l’acció del mar i la manca d’aigua i de sòlids al
riu Ebre . /CPT/. BOPC 159 (O); 162 (T).
250-00854/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un
projecte de llei de modificació de la Llei 10/1994, de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, en relació
amb la lliure afiliació sindical . /CJD/. BOPC 159 (O); 162
(T).
250-00855/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un
estudi de la situació actual de la flota d’ambulàncies a la
demarcació de Lleida . /CPS/. BOPC 159 (O); 162 (T); 168
(T).
250-00856/05

Proposició no de llei sobre la lluita contra la
plaga de la processionària als boscos de pins de Catalunya.
/CARP/. BOPC 159 (O); 162 (T).
250-00857/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un
projecte de llei reguladora de la jurisdicció esportiva a
Catalunya. /CPC/. BOPC 162 (O); 168 (T).
250-00858/05

Proposició no de llei sobre l’execució durant
l’any 1997 de les obres de rehabilitació i millora d’escoles
públiques més urgents. /CPC/. BOPC 162 (O); 168 (T); 176
(T).
250-00859/05

Proposició no de llei sobre l’adequació dels
centres d’ensenyament secundari de Santa Coloma de
Gramenet (Barcelonès) perquè puguin desenvolupar amb
garanties els projectes curriculars d’Educació Secundària
Obligatòria per al curs 1997-1998. /CPC/. BOPC 162 (O);
168 (T); 176 (T).
250-00860/05

Proposició no de llei sobre el pagament de les
subvencions i les obligacions econòmiques adquirides per
l’Administració de la Generalitat dins dels tres mesos
següents a la data del seu atorgament. /CEF/. BOPC 162
(O); 168 (T); 176 (E).
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250-00861/05

Proposició no de llei sobre el compliment dels
terminis de pagament de les subvencions atorgades als
centres docents de titularitat municipal. /CPC/. BOPC 162
(O); 168 (T); 176 (T).
250-00862/05

Proposició no de llei sobre el lliurament directe
dels ajuntaments als centres docents públics del certificat
d’empadronament sol·licitat en un procés de preinscripció. /
CPC/. BOPC 162 (O); 168 (T); 176 (T).
250-00863/05

Proposició no de llei sobre el lliurament de les
aportacions econòmiques als centres docents públics per a
les despeses de funcionament corresponents al 1997. /CPC/
. BOPC 162 (O); 168 (T); 176 (T).
250-00864/05

Proposició no de llei sobre la incorporació
dintre la programació de les emissores de la Generalitat
d’un espai periòdic que promogui la figura del Síndic de
Greuges. /CRT/. BOPC 162 (O); 168 (T); 176 (E).
250-00865/05

Proposició no de llei sobre la construcció del
parvulari del centre d’educació infantil i primària Alfons I,
de Puigcerdà (Cerdanya) /CPC/.. BOPC 162 (O); 168 (T);
176 (T).
250-00866/05

Proposició no de llei sobre la construcció de
l’institut d’ensenyament secundari de Guissona (Segarra). /
CPC/. BOPC 162 (O); 168 (T); 176 (T).
250-00867/05

Proposició no de llei sobre la reparació del ferm
de la carretera d’Oliana (Alt Urgell) a la Valldan (Solsonès).
/CPT/. BOPC 162 (O); 168 (T); 176 (T).
250-00868/05

Proposició no de llei sobre l’ampliació del
servei d’atenció ginecològica a Lleida (Segrià). /CPS/.
BOPC 162 (O); 168 (T).
250-00869/05

Proposició no de llei sobre la reparació del ferm
de la carretera de Montellà i Martinet a Bellver de Cerdanya.
/CPT/. BOPC 162 (O); 168 (T).
250-00870/05

Proposició no de llei sobre la carretera de Josa
i Tuixén (Alt Urgell) a Gósol (Berguedà). /CPT/. BOPC 162
(O); 168 (T).
250-00871/05

Proposició no de llei sobre la potenciació dels
serveis d’agricultura a la ciutat de Reus (Baix Camp) /
CARP/.. BOPC 162 (O); 168 (T).
250-00872/05

Proposició no de llei sobre els resultats de
l’aplicació del sistema de recollida i tramesa d’informació
en el Centre d’Informació i Coordinació Operativa de
Catalunya. /COAG/. BOPC 162 (O); 168 (T).
250-00873/05

Proposició no de llei sobre la constitució d’una
ponència per a estudiar els resultats de l’aplicació de les lleis
d’ordenació territorial de Catalunya . /COAG/. BOPC 162
(O); 168 (T); 168 (T).
250-00874/05

Proposició no de llei sobre la delegació de les
funcions de direcció i de coordinació operativa del Pla
d’Emergència Nuclear de Tarragona en el delegat territorial
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del Govern a Tarragona. /CIE/. BOPC 162 (O); 168 (T); 176
(E).
250-00875/05

Proposició no de llei sobre la necessitat de
garantir de manera estable i definitiva la conservació dels
suports documentals. /CPC/. BOPC 162 (O); 168 (T).
250-00876/05

Proposició no de llei sobre la conservació de la
documentació dels càrrecs de representació política en els
arxius de titularitat pública. /CPC/. BOPC 162 (O); 168 (T).
250-00877/05

Proposició no de llei sobre els arxius de
titularitat privada . /CPC/. BOPC 162 (O); 168 (T).
250-00878/05

Proposició no de llei sobre el trasllat a les
sortides de les autopistes dels peatges situats en els carrils
centrals. /CPT/. BOPC 162 (O); 168 (T).
<i1>250-00879/05
Proposició no de llei sobre la rehabilitació del
cinema Saló Imperial, de Sabadell (Vallès Occidental). /
CPC/. BOPC 165 (O); 168 (T).
250-00880/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració pels ens
locals de censos i establiemnt de taxes sobre els habitatges
desocupats . /CPS/. BOPC 165 (O); 168 (T).
250-00881/05

Proposició no de llei sobre les accions a dur a
terme davant Renfe i el Govern de l’Estat per a potenciar el
caire internacional de la línia fèrria Barcelona - La Tour de
Querol. /CPT/. BOPC 165 (O); 168 (T).
250-00882/05

Proposició no de llei sobre la implantació d’un
sistema de transport interurbà entre les poblacions de
Campdevànol (Ripollès) i de Ripoll. /CPT/. BOPC 165 (O);
168 (T).
250-00883/05

Proposició no de llei sobre la restitució del medi
ambiental i paisatgístic de la finca de la zona de Cap de
Planes, entre els municipis de Palamós i de Mont-ras (Baix
Empordà). /CPT/. BOPC 165 (O); 168 (T); 176 (T).
250-00884/05

Proposició no de llei sobre la incorporació dels
municipis de les comarques de Ribera d’Ebre, Baix Ebre i
Montsià com a beneficiaris del Reial Decret Llei 4/1997, del
14 de març, que estableix ajuts per als danys causats per
catàstrofes naturals. /CARP/. BOPC 165 (O); 168 (T).
250-00885/05

Proposició no de llei sobre la millora de
l’atenció sanitària ramadera . /CARP/. BOPC 165 (O); 168
(T); 176 (T).
250-00886/05

Proposició no de llei sobre la posada en marxa
de la prova pilot de barrera hidràulica que freni la intrusió
salina que es produeix a la Zona Franca. /CPT/. BOPC 165
(O); 168 (T).
250-00887/05

Proposició no de llei sobre la conservació i la
rehabilitació dels castells de Catalunya. /CPC/. BOPC 165
(O); 168 (T); 176 (T).
250-00888/05

Proposició no de llei sobre la implantació a
Catalunya d’una delegació del Consell de Seguretat
Nuclear. /CIE/. BOPC 165 (O); 168 (T).
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250-00889/05

Proposició no de llei sobre l’assessorament a
les cooperatives agrícoles pel que fa al procés de depuració
de les aigües residuals que generen. /CARP/. BOPC 165 (O);
168 (T); 176 (E).
250-00890/05

Proposició no de llei sobre la finalització de les
obres de construcció de la llar d’avis de Santa Coloma de
Queralst (Conca de Barberà). /CPS/. BOPC 165 (O); 168
(T).
250-00891/05

Proposició no de llei sobre l’abonament dels
interessos de demora provocats pel retard en el pagament de
les obligacions econòmiques contretes. /CEF/. BOPC 165
(O); 168 (T); 176 (E).
250-00892/05

Proposició no de llei sobre l’establiment d’una
línia d’ajut per a la implantació d’instal·lacions de
subministrament de combustible per al sector de l’autotaxi. /
CPT/. BOPC 165 (O); 168 (T).
250-00893/05

Proposició no de llei sobre l’establiment d’una
partida de 100 milions de pessetes com a aportació al fons
per a l’amortització de llicències del sector del taxi en
l’àmbit metropolità. /CPT/. BOPC 165 (O); 168 (T).
250-00895/05

Proposició no de llei sobre la negociació d’un
conveni amb la concessionària de l’autopista A-7 per a
l’alliberament del peatge existent a la sortida de Tarragona
- Valls (Alt Camp). /CPT/. BOPC 165 (O); 168 (T).
250-00896/05

Proposició no de llei sobre el pagament del
deute contret pel Servei Català de la Salut amb les
cooperatives del taxi. /CPS/. BOPC 165 (O); 168 (T).
250-00897/05

Proposició no de llei sobre l’atenció sanitària
dels habitants de la Torreta, a la Roca del Vallès (Vallès
Oriental). /CPS/. BOPC 165 (O); 168 (T); 176 (E).
250-00898/05

Proposició no de llei sobre l’ús de la llengua
catalana a les factures de la Companyia Telefònica. /CPC/.
BOPC 165 (O); 168 (T); 176 (T).
250-00899/05

Proposició no de llei sobre la reglamentació i la
prohibició de l’entrada a les curses de braus als infants
menors de 14 anys. /COAG/. BOPC 168 (O); 174 (T).
250-00900/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’una
llei d’envasos i de residus d’envasos. /CPT/. BOPC 168 (O);
174 (T).
250-00901/05

Proposició no de llei sobre l’ampliació de
l’institut d’estudis secundaris de Moià (Bages). /CPC/.
BOPC 168 (O); 174 (T).
250-00902/05

Proposició no de llei sobre campanyes de
prevenció i sensibilització envers el consum de drogues de
disseny, destinades a la joventut. /CPS/. BOPC 168 (O); 174
(T).
250-00903/05

Proposició no de llei sobre la continuació de
l’apliació del programa comunitari Life per a la
reintroducció de l’ós bru al Pirineu. /CARP/. BOPC 168
(O); 174 (T).
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250-00904/05

Proposició no de llei sobre campanyes de
conscienciació social respecte als drets dels infants. /CJD/.
BOPC 168 (O); 174 (T).
250-00905/05

Proposició no de llei sobre la construcció d’un
nou institut d’estudis secundaris al municipi de Cubelles
(Garraf). /CPC/. BOPC 168 (O); 174 (T).
250-00906/05

Proposició no de llei sobre l’increment de
beques per a estudis universitaris als estudiants provinents
de comarques especialment allunyades dels centres
universitaris de titularitat pública. /CPC/. BOPC 168 (O);
174 (T).
250-00907/05

Proposició no de llei sobre el tancament del
racó de sota la rampa del Centre d’Art Santa Mònica, de
Barcelona, per a garantir-ne el manteniment i la higiene. /
CPC/. BOPC 168 (O); 174 (T).
250-00908/05

Proposició no de llei sobre les línies de
batxillerat de l’institut d’estudis secundaris Guillem de
Berguedà, de Berga. /CPC/. BOPC 168 (O); 174 (T).
250-00909/05

Proposició no de llei sobre les obres de
rehabilitació de l’institut d’estudis secundaris Jaume
Almera, de Vilassar de Dalt (Maresme). /CPC/. BOPC 168
(O); 174 (T).
250-00910/05

Proposició no de llei sobre l’escola de formació
professional agrària la Caparella, de Lleida (Segrià). /
CARP/. BOPC 170 (O); 174 (T).
250-00911/05

Proposició no de llei sobre el projecte
d’impulsió d’aigua per a reg a Torres de Segre (Segrià). /
CARP/. BOPC 170 (O); 174 (T).
250-00912/05

Proposició no de llei sobre la construcció de la
carretera d’accés a la vall de Barcedana (Pallars Jussà). /
CPT/. BOPC 170 (O); 174 (T).
250-00913/05

Proposició no de llei sobre les obres de millora
de la carretera GI-524. /CPT/. BOPC 170 (O); 174 (T).
250-00914/05

Proposició no de llei sobre les obres de millora
de la carretera GEP-5121. /CPT/. BOPC 170 (O); 174 (T).
250-00915/05

Proposició no de llei sobre l’ús del català a les
factures de Telefònica. /CPC/. BOPC 170 (O); 174 (T).
250-00916/05

Proposició no de llei sobre l’institut d’estudis
secundaris Montgrí, de Torroella de Montgrí (Baix
Empordà). /CPC/. BOPC 170 (O); 174 (T).
250-00917/05

Proposició no de llei sobre la implantació del
sistema de «finestreta única» que garanteixi al ciutadà una
relació centralitzada amb les diferents administracions
públiques. /COAG/. BOPC 170 (O); 174 (T).
250-00918/05

Proposició no de llei de solidaritat amb els
metges condemnats a presó per haver practicar un
avortament l’any 1990 fora dels supòsits establerts en la llei
vigent. /CJD/. BOPC 170 (O); 174 (T).
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250-00919/05

Proposició no de llei sobre l’impuls a l’ús del
transport públic i la millora de l’actual xarxa viària. /CPT/
. BOPC 170 (O); 174 (T).
250-00920/05

Proposició no de llei sobre l’estudi de les
futures necessitats educatives del municipi de Rubí (Vallès
Occidental). /CPC/. BOPC 170 (O); 174 (T).
250-00921/05

Proposició no de llei sobre l’aplicació dels
criteris de l’arquitectura bioclimàtica en els centres escolars
de nova construcció. BOPC 174 (O).
250-00922/05

Proposició no de llei de modificació del Decret
15/90, de creació de les comissions de patrimoni cultural.
BOPC 174 (O).
250-00923/05

Proposició no de llei sobre l’execució i posada en
funcionament de les infraestructures de transport públic
pendents a l’àrea metropolitana de Barcelona. BOPC 174 (O).
250-00924/05

Proposició no de llei sobre l’adscripció del
centre d’educació infantil i primària Pau Casals, de Sant
Llorenç d’Hortons, a l’escola Intermunicipal de Sant
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès). BOPC 174 (O).
250-00925/05

Proposició no de llei sobre l’inici durant l’any
1997 de les obres de construcció del centre públic
d’educació i nfantil i primària de Palau de Plegamans
(Vallès Occidental). BOPC 174 (O).
250-00926/05

Proposició no de llei sobre un projecte amb les
actuacions necessàries per a la preservació de l’aqüífer del
delta del Llobregat. BOPC 174 (O).
250-00927/05

Proposició no de llei sobre l’asfaltatge i les
obres de millora de la carretera de Corbera de Llobregat a
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). BOPC 174 (O).
250-00928/05

Proposició no de llei sobre la construcció d’un
nou institut d’estudis secundaris a Premià de Dalt
(Maresme). BOPC 174 (O).
250-00929/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració del
projecte de construcció d’un nou centre d’assistència
primària al sector Torrent Ballester, a Viladecans (Baix
Llobregat). BOPC 174 (O).
250-00930/05

Proposició no de llei sobre la participació
municipal en el finançament del servei de bombers de la
Generalitat. BOPC 174 (O).
250-00931/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració de
mesures legislatives que garanteixin la no-utilització de
zones de vianants per vehicles motoritzats. BOPC 174 (O).
250-00932/05

Proposició no de llei sobre la millora de la
senyalització a les autopistes de Catalunya. BOPC 174 (O).
250-00933/05

Proposició no de llei sobre l’inici de les obres de
reforma dels centres d’educació infantil i primària Verge de
Montserrat, Dofí i Sant Cristòfol, de Premià de Mar
(Maresme). BOPC 176 (O).

Butlletí Oficial

250-00934/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’una
comptabilitat física del medi ambient que faciliti l’aplicació
de polítiques de desenvolupament sostenible. BOPC 176
(O).
250-00935/05

Proposició no de llei sobre l’aplicació del punt
3.1 de l’Ordre d’11 d’octubre de 1994 del Ministeri
d’Educació i Ciència. BOPC 176 (O).
250-00936/05

Proposició no de llei sobre la recepció correcta
de tots els canals de televisió emesos per ones terrestres al
municipi de Vilanova del Vallès (Vallès Oriental). BOPC
176 (O).
250-00937/05

Proposició no de llei sobre la millora i
l’ampliació de les prestacions del Laboratori Comarcal de
Salut Pública de la Seu d’Urgell. BOPC 176 (O).
250-00938/05

Proposició no de llei sobre les obres de
cobriment del torrent i d’urbanització de la zona que separa
el barri del Marquet - Paradís del nucli del municipi del Pont
de Vilomara i Rocafort (Bages). BOPC 176 (O).
250-00939/05

Proposició no de llei sobre la reparació de les
carreteres B-431 i BP-4313, malmeses per la construcció de
l’Eix Transversal a la comarca del Bages. BOPC 176 (O).
250-00940/05

Proposició no de llei sobre l’establiment d’un
conveni amb l’ajuntament de Calders (Bages) per a avançar
les obres d’ampliació del centre d’educació infantil i
primària Anton Busquets i Punset. BOPC 176 (O).
250-00941/05

Proposició no de llei sobre l’expropiació i la
rehabilitació de l’església preromànica de Santa Maria de
Matadars, al Pont de Vilomara i Rocafort (Bages). BOPC
176 (O).
250-00942/05

Proposició no de llei sobre la conformitat
immediata del Ministeri de Foment per a la concessió dels
beneficis establerts pel Reial Decret 2190/1995, per a les
àrees de rehabilitació de l’Eixample, de Barcelona. BOPC
176 (O).
250-00943/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un
pla específic d’habitatge per a la ciutat de Barcelona que
prioritzi la compra de sòl i la rehabilitació i la construcció
d’habitatges de protecció oficial i de preu taxat. BOPC 176
(O).
250-00944/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració de
l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de
la diversitat biològica. BOPC 176 (O).
250-00945/05

Proposició no de llei sobre la revisió del sistema
de superfícies de base i del Pla de regionalització productiva
en el sector dels cultius herbacis. BOPC 176 (O).
250-00946/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració del
Reglament establert per l’article 30 de la Llei 24/1991, de
l’habitatge, per a garantir el compliment de les condicions
de solidesa, seguretat i conservació de tots els edificis de
Catalunya. BOPC 176 (O).
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250-00947/05

Proposició no de llei sobre l’actualització de la
legislació vigent sobre cooperativisme. BOPC 176 (O).
250-00948/05

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un
estudi de la situació actual de l’educació infantil en el
període de 0 a 3 anys. BOPC 176 (O).
3.10.30.

DEBATS GENERALS
255-00006/05

Debat general sobre la situació actual de la
política agrària a Catalunya. BOPC 104 (O).
3.10.60.

PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SINDICATURA DE COMPTES
256-00002/05

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització
15/95-D sobre la Junta de Sanejament, exercici 1993. /CSC/
. BOPC 28 (O i T).
256-00004/05

Procediment relatiu als informes de fiscalització
inclosos en la part II de la Memòria de la Sindicatura de
Comptes corresponent a l’exercici del 1995. /CSC/. BOPC
94 (O i T).

270-00008/05

Proposta de resolució per la qual s’acorda de
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de Llei de reforma de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol,
del poder judicial general. BOPC 165 (O).
270-00009/05

Proposta de resolució per la qual s’acorda de
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de Llei de reforma de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi Penal general. BOPC 165 (O).
270-00010/05

Proposta de resolució per la qual s’acorda de
presentar davant la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de l’article 341 de la Llei
orgànica 5/1985, de l’1 de juliol, del Poder Judicial. BOPC
174 (O).
270-00011/05

Proposta de resolució per la qual s’acorda de
presentar davant la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei sobre la regulació de la interrupció
voluntària de l’embaràs. BOPC 176 (O).
3.10.85.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A CREAR COMISSIONS
252-00010/05

Proposta de resolució per la qual es crea la
Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica del Cicle de
l’Aigua a Catalunya. BOPC 16 (O).
252-00012/05

3.10.65.

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

Proposta de resolució per la qual es crea la
Comissió d’Estudi de les Zones de Muntanya de Catalunya.
BOPC 16 (O).
252-00016/05

270-00001/05

Proposta de resolució per la qual s’acorda de
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei orgànica de creació de la província de Catalunya.
BOPC 2 (O).

Proposta de resolució per la qual es crea la
Comissió d’Estudi i Anàlisi del Joc a Catalunya. BOPC 142
(O).
3.15.

MOCIONS

270-00002/05

Proposta de resolució per la qual s’acorda de
presentar al Congrés dels Diputats la Proposició de llei
sobre la utilització de la llengua catalana en la inscripció de
documents als registres de la propietat, mercantils i
especialitzats. BOPC 39 (T); 60 (T).
270-00005/05

Proposta de resolució per la qual s’acorda de
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1984, del 25 de
maig, de compareixença davant les comissions d’investigació
del Congrés i del Senat o d’ambdues cambres. /COAG/.
BOPC 112 (O); 144 (T); 176 (T).
270-00006/05

Proposta de resolució per la qual s’acorda de
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de Modificació de la Llei 17/1983, de 16 de novembre,
sobre el desenvolupament de l’article 154 de la Constitució.
BOPC 145 (O); DSPC-P 41 (T); BOPC 156 (T); 168 (T); 176
(T).
270-00007/05

Proposta de resolució per la qual s’acorda de
presentar davant la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de Llei de reforma de la Llei Orgànica 5/1985,
del 19 de juny, del règim electoral general. BOPC 147 (O).

Butlletí Oficial

302-00091/05

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre la política penitenciària. BOPC 174 (O); 176
(E).
302-00092/05

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre el Pla interdepartamental d’immigració,
amb especial referència a la situació dels treballadors
extracomunitaris a Catalunya. BOPC 174 (O); 176 (E).
302-00093/05

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre la gestió i la recaptació de les taxes i els preus
públics de la Generalitat. BOPC 174 (O); 176 (E).
302-00094/05

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre l’aplicació i el desplegament de la Llei 12/
1993, de 4 de novembre, de creació de l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. BOPC 174
(O); 176 (E).
302-00095/05

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre la política urbanística i del sòl. BOPC 174
(O); 176 (E).
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302-00096/05

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre el Pla d’actuació social. BOPC 174 (O); 176
(E).
302-00097/05

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell
Executiu sobre la ramaderia a Catalunya. BOPC 174 (O);
176 (E).
3.20.

INTERPEL·LACIONS
300-00053/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
premsa en català. BOPC 25 (O); 79 (T); 131 (T).
300-00079/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de peatges a les autopistes catalanes. BOPC 44 (O);
79 (T); 131 (T).
300-00100/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de residus en l’àmbit metropolità de Barcelona.
BOPC 60 (O); 79 (T); 131 (T).
300-00104/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el
Consorci per a la Normalització Lingüística. BOPC 64 (O);
79 (T); 131 (T).
300-00106/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de serveis socials en relació amb la infància i la
família. BOPC 64 (O); 79 (T); 131 (T).
300-00107/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre pesca.
BOPC 69 (O); 79 (T); 131 (T).
300-00111/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el
manteniment i la millora de la cohesió i la mobilitat social.
BOPC 85 (O); 131 (T).
300-00112/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el
turisme rural i d’interior. BOPC 85 (O); 131 (T).
300-00119/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre els
mitjans personals i materials al servei de l’Administració de
Justícia a Catalunya. BOPC 91 (O); 131 (T).
300-00122/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre política
lingüística. BOPC 93 (O); 131 (T).
300-00123/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre política
cultural. BOPC 93 (O); 131 (T).
300-00126/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de promoció i difusió del coneixement del llenguatge
de signes. BOPC 93 (O); 131 (T).
300-00128/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política lingüística, especialment pel que fa referència al
Consorci per a la Normalització Lingüística. BOPC 96 (O);
131 (T).
300-00129/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de museus. BOPC 96 (O); 131 (T).

Butlletí Oficial

300-00133/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política universitària, especialment pel que fa referència al
transport per a estudiants universitaris. BOPC 99 (O); 131
(T).
300-00134/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política penitenciària, especialment pel que fa referència a
l’aplicació del nou Codi penal i al reglament penitenciari.
BOPC 99 (O); 131 (T).
300-00138/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de museus. BOPC 102 (O); 131 (T).
300-00140/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
introducció de noves tecnologies de telecomunicació a
Catalunya. BOPC 102 (O); 131 (T).
300-00141/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política educativa, especialment pel que fa referència a
l’educació especial. BOPC 102 (O); 131 (T).
300-00143/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el
compliment dels plans comarcals de muntanya. BOPC 104
(O); 131 (T).
300-00144/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de subvencions de la Generalitat. BOPC 104 (O);
131 (T).
300-00146/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
situació d’atur i de precarietat en l’ocupació a Catalunya.
BOPC 106 (O); 131 (T).
300-00147/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de comerç. BOPC 106 (O); 131 (T).
300-00149/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les
finances dels ens locals a Catalunya. BOPC 106 (O); 131
(T).
300-00150/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les
competències dels ens locals a Catalunya. BOPC 106 (O);
131 (T).
300-00151/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
problemàtica del sector lleter a Catalunya. BOPC 106 (O);
131 (T).
300-00153/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el futur
del sector elèctric a Catalunya. BOPC 106 (O); 131 (T).
300-00154/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la nova
Formació Professional i els programes de garantia social.
BOPC 109 (O); 131 (T).
300-00157/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política general de relacions laborals. BOPC 118 (O); 131
(T).
300-00158/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
formació professional ocupacional. BOPC 118 (O); 131 (T).
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300-00159/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política
d’habitatge de protecció especial. BOPC 118 (O); 131 (T).
300-00160/05

Interpel·lació al Consell Executiu
l’educació especial. BOPC 122 (O); 131 (T).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política musical a Catalunya. BOPC 126 (O); 131 (T).
300-00165/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre els
criteris d’aplicació en l’àmbit de la sanitat pública de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i de la Llei 8/1983, de
18 d’abril, de normalització lingüística. BOPC 131 (O i T).
300-00166/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
presència internacional de l’esport català. BOPC 134 (O).
300-00168/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les
ludopaties. BOPC 134 (O).
300-00169/05 i 301-00036/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre els
criteris d’actuació respecte a la protecció dels menors i de
l’adopció. BOPC 134 (O); 136 (T).
300-00170/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política d’atenció a la infància, particularment pel que fa
referència a l’adopció. BOPC 134 (O).
300-00171/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el
funcionament dels centres penitenciaris, especialment pel
que fa referència al personal. BOPC 134 (O).
300-00172/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el sector
de l’atenció precoç. BOPC 134 (O).
300-00176/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el
desenvolupament socioeconòmic de les comarques més
meridionals de Catalunya. BOPC 134 (O).
300-00177/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les
prestacions de serveis socials, particularment pel que fa
referència a l’atenció precoç. BOPC 134 (O).
300-00179/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de concerts educatius i la coeducació a Catalunya.
BOPC 134 (O).
300-00181/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les
possibilitats de reconversió de les centrals nuclears
clausurades. BOPC 137 (O).
300-00182/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la xarxa
d’utilització pública de serveis d’atenció precoç (SAP).
BOPC 137 (O).
300-00183/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política penitenciària. BOPC 137 (O).
Interpel·lació al Consell Executiu sobre el nou
marc audiovisual, amb especial referència a les televisions
locals. BOPC 140 (O).

Butlletí Oficial

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el
reequilibri industrial de Catalunya. BOPC 140 (O).
300-00190/05

sobre

300-00163/05

300-00185/05

300-00187/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política del Departament de Sanitat i Seguretat Social pel
que fa a l’atenció a la salut mental a Catalunya. BOPC 142
(O).
300-00191/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
situació actual de l’atenció a la salut mental a Catalunya i la
seva evolució. BOPC 142 (O).
300-00193/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el
finançament de les infraestructures hidràuliques i les
repercussions en els usuaris. BOPC 145 (O).
300-00195/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
indústria discogràfica a Catalunya. BOPC 147 (O).
300-00196/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
indústria cinematogràfica a Catalunya. BOPC 147 (O).
300-00197/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
Formació d’Adults. BOPC 147 (O).
300-00198/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’aplicació a Catalunya de la Plataforma d’Acció, adoptada
en la IV Conferència Mundial de les Nacions Unides sobre
les dones, tinguda a Pequín l’any 1995. BOPC 147 (O).
300-00199/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
situació econòmica i financera de l’Administració de la
Generalitat. BOPC 147 (O).
300-00200/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’organització general de l’Institut Català de la Salut per a
garantir l’eficàcia de les prestacions sanitàries. BOPC 147
(O); 157 (Rect.).
300-00201/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
situació de la vellesa a Catalunya. BOPC 147 (O).
300-00202/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
situació de la pobresa a Catalunya. BOPC 147 (O).
300-00203/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el Mapa
municipal de Catalunya. BOPC 147 (O).
300-00204/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
revisió i el desenvolupament del Pla d’espais d’interès
natural. BOPC 151 (O).
300-00206/05

Interpel·lació al Consell Executiui sobre el
tractament dels residus radioactius generats en les centrals
nuclears de Catalunya. BOPC 151 (O).
300-00207/05

Interpel·lació al Consell Executiui sobre el
transport ferroviari a Catalunya. BOPC 154 (O).
300-00208/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política forestal. BOPC 151 (O).
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300-00209/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de gestió del medi natural. BOPC 154 (O).
300-00211/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre policia.
BOPC 154 (O).
300-00212/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre gestió
hospitalària. BOPC 154 (O).
300-00213/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la dansa
a Catalunya. BOPC 154 (O).
300-00214/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les
transferències de les diputacions en matèria de sanitat.
BOPC 157 (O).
300-00216/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la pesca
marítima. BOPC 157 (O).
300-00217/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la llei
reguladora de les inspeccions i de control en matèria de
serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/
1994, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència
i serveis socials. BOPC 157 (O).
300-00218/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la gestió
dels bombers. BOPC 157 (O).
300-00219/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
contractació laboral en el servei públic de viatgers. BOPC
157 (O).
300-00220/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de patrimoni, especialment pel que fa referència a la
despesa en lloguers. BOPC 157 (O).
300-00221/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les
inversions en infraestructures de transport públic. BOPC
159 (O).
300-00222/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el
desplegament del Programa de gestió de residus municipals
de Catalunya. BOPC 159 (O).
300-00224/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ensenyament de la religió catòlica en el marc del nou
sistema educatiu. BOPC 162 (O).
300-00225/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política d’atenció a la primera infància. BOPC 162 (O).
300-00226/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política d’integració de treballadors estrangers. BOPC 162
(O).
300-00227/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el
finançament dels ajuntaments. BOPC 162 (O).
300-00228/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política d’habitatge . BOPC 165 (O).
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300-00229/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les
comarques d’obligada reactivació de Catalunya. BOPC 165
(O).
300-00231/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política relativa al professorat no universitari . BOPC 165
(O).
300-00232/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el
control i la reducció de la contaminació atmosfèrica. BOPC
165 (O).
300-00233/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les
possibles conseqüències de la pesta porcina a Catalunya.
BOPC 168 (O).
300-00234/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les
polítiques socials que afecten la família. BOPC 168 (O).
300-00235/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre el
desenvolupament de l’ensenyament secundari obligatori a
Catalunya. BOPC 168 (O).
300-00236/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la xarxa
de transport públic a les grans àrees urbanes. BOPC 170
(O).
300-00237/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la unitat
de la llengua catalana. BOPC 170 (O).
300-00238/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les
conseqüències del règim polític franquista sobre la societat
catalana actual, especialment pel que fa referència als
catalans i les catalanes empresonats per la seva lluita contra
aquest règim. BOPC 170 (O).
300-00239/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre l’acció
política i de govern en relació amb el règim local i la situació
dels ajuntaments. BOPC 174 (O).
300-00240/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre política
demogràfica. BOPC 174 (O).
300-00241/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre les lleis
d’ordenació territorial. BOPC 174 (O).
300-00243/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política d’arxius. BOPC 176 (O).
300-00244/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política turística. BOPC 176 (O).
300-00245/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de serveis socials, amb especial referència a
l’Administració local. BOPC 176 (O).
300-00246/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de serveis socials, amb especial referència a la
iniciativa social associativa, prestadora de serveis i
mercantil. BOPC 176 (O).
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300-00247/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’aplicació del nou sistema educatiu derivat de la Llei
d’Ordenació General del Sistema Educatiu, en relació amb
la formació d’adults. BOPC 176 (O).
300-00248/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’aplicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora
dels residus, a l’àrea metropolitana. BOPC 176 (O).

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Parlament de Catalunya contra la Ley 32/1988, de 10 de
Noviembre, de Marcas (Resolució 37/III: BOPC 38/III,
2699). BOPC 41/III (AC i ALFP); 43/III (Rect.).
Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Parlament de Catalunya contra la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (Resolució
50/III: BOPC 53/III, 3409). BOPC 53/III (AC); 55/III
(ALFP).

300-00249/05

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política general de comerç. BOPC 176 (O).

301-00045/05

Interpel·lació al Consell Executiu, a tramitar pel
procediment d’urgència, sobre l’aplicació de les subvencions
corrents del Departament d’Economia i Finances. BOPC
174 (O i T).
3.30.

ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04.

PROCEDIMENTS RELATIUS ALS INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES
360-00002/05

Informe al Parlament de Catalunya emès pel
Síndic de Greuges (Any 1996). /CSG/. BOPC 153 (O i T);
162 (Rect.).

3.30.06.

PROCEDIMENTS RELATIUS AL COMPTE
GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES INFORMES DE LA SINDICATURA DE COMPTES
258-00018/05

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització
16/96-B, relatiu a la tramesa dels comptes municipals a la
Sindicatura de Comptes. BOPC 154 (O i T).
258-00019/05

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització
07/96-SM, relatiu als pagaments amb advertiment
d’il·legalitat de l’Ajuntament de Tarragona, corresponents
als exercicis 1993, 1994 i 1995. BOPC 154 (O i T).
258-00020/05

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització
15/96-B, relatiu a l’endeutament el 31 de desembre de 1994,
dels ajuntaments amb més de 5.000 habitants. /CSC/. BOPC
157 (O i T).
4.

INFORMACIÓ

4.87.

PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

4.87.05.

RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Parlament de Catalunya contra la Ley 24/1988, de 28 de
Julio, del Mercado de Valores (Resolució 16/III: BOPC 19/
III, 1072). BOPC 19/III (AC i ALFP).
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Recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei
orgànica 5/1992, del 29 d’octubre, de regulació del
tractament automatitzat de les dades de caràcter personal
(Resolució 56/IV: BOPC 75/IV, 4692). BOPC 75/IV (AC);
75/IV (ALFP); 78/IV (Rect.).

4.87.10.

RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Govern de l’Estat contra la Llei d’Incompatibilitats del
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat.
BOPC 257/II (AC); 258/II (ALFP).
Recurs d’inconstitucionalitat interposat per
cinquanta-quatre senadors contra la Llei per la qual
s’estableixen els Criteris de Finançament del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya i les Bases per a la Selecció,
la Distribució i el Finançament de les Obres i els Serveis a
incloure-hi. BOPC 258/II (AC); 6/III (ALFP).
Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Govern de l’Estat contra la Llei per la qual s’estableixen els
Criteris de Finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya i les Bases per a la Selecció, la Distribució i el
Finançament de les Obres i els Serveis a incloure-hi. BOPC
258/II (AC); 6/III (ALFP).
Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Govern de l’Estat contra la Llei 13/1988, del 31 de
Desembre, de Pressupost de la Generalitat de Catalunya i de
les Seves Entitats Autònomes i de les Entitats Gestores de la
Seguretat Social per al 1989. BOPC 67/III (AC); 78/III
(ALFP).
Recurs d’inconstitucionalitat núm. 433/94,
plantejat pel president del Govern respecte a la Llei 12/1993,
del 4 de novembre, de creació de l’Institut per al
Desenvolupament i la Promoció de les Comarques de l’Ebre.
BOPC 201/IV (AC); 221/IV (ALFP).

4.87.15.

QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a les
lleis 5/1987, del 4 d’abril, de règim provisional de les
competències de les diputacions provincials, i 23/1987, del
23 de desembre, d’obres i serveis municipals i provincials.
BOPC 29/IV (AC); 32/IV (ALFP).
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2567/92,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
respecte a les Lleis 5/1987, del 4 d’abril, del règim
provisional de les competències de les diputacions
provincials catalanes, 23/1987, del 23 de desembre, d’obres
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i serveis municipals i provincials, i 13/1988, del 31 de
desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 1989. BOPC 58/IV (AC); 62/IV (ALFP).
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 1404/93,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
respecte a les lleis 5/1987, del 4 d’abril, de règim provisional
de les competències de les Diputacions Provincials, i 23/
1987, del 23 de desembre, per la qual s’estableixen els
criteris de finançament del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya. BOPC 127/IV (AC); 131/IV (ALFP).
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2140/93,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
respecte al Decret legislatiu 1/1990, del 12 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós dels textos legals vigents a Catalunya
en matèria urbanística, i el text refós de la Llei sobre el règim
del sòl i ordenació urbana, aprovat pel Reial decret 1346/
1976, del 9 d’abril. BOPC 141/IV (AC i ALFP).
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2607/93,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
respecte a les lleis 5/1987, del 4 d’abril, del règim
provisional de les competències de les diputacions
provincials, i 23/1987, del 23 de desembre, per la qual
s’estableixen els criteris de finançament del Pla únic d’obres
i serveis de Catalunya. BOPC 147/IV (AC); 153/IV (ALFP).
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2752/93,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
respecte a les lleis 5/1987, del 4 d’abril, del règim
provisional de les competències, i 23/1987, del 23 de
desembre, per la qual s’estableixen els criteris de
finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.
BOPC 150/IV (AC); 153/IV (ALFP).
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 71/94,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
respecte a les lleis 7/1985, del 2 d’abril, de bases de règim
local, i 17/1985, del 23 de juliol, de la funció pública de
l’Administració de la Generalitat. BOPC 190/IV (AC); 195/
IV (ALFP).
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 565/94,
plantejada per la Secció Tercera de la Sala Tercera del
Tribunal Suprem, respecte a la disposició addicional
segona, núm. 1, de la Llei del Parlament de Catalunya 17/
1985, del 13 de juliol, sobre administració hidràulica de
Catalunya. BOPC 212/IV (AC); 215/IV (ALFP).
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 4197/94,
plantejada pel Jutjat de Primera Instància núm. 16 de
Barcelona respecte a la Llei 7/1991, del 27 d’abril, de
filiacions. BOPC 302/IV (T); 310/IV (ALFP).
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 399/95,
plantejada per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en relació amb els articles 9.1.a) i 10.2.c) de la
Llei del Parlament de Catalunya 5/1987, del 4 d’abril, sobre
règim provisional de les competències de les diputacions
provincials, i de l’article 2, apartats 1.c), 2 i 3, de la Llei del
Parlament de Catalunya 23/1987, del 23 de desembre,
modificat per la disposició addicional 21.2 de la Llei 13/
1988, del 31 de desembre. BOPC 310/IV (T); 317/IV
(ALFP).
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 1918/95,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
respecte a les Lleis 5/1987, del 4 d’abril, del règim
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provisional de les competències de les diputacions
provincials i 23/1987, del 23 de desembre, per la qual
s’estableixen els criteris de finançament del Pla únic d’obres
i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la
distribució i el finançament de les obres i els serveis a
incloure-hi. BOPC 347/IV (AC); 353/IV (ALFP).
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2333/95,
plantejada per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, respecte als articles 9.1.a) i 10.2.c) de la Llei del
Parlament de Catalunya 5/1987, del 4 d’abril, sobre règim
provisional de les competències de les diputacions
provincials, i a l’article 2, apartats 1.c), 2 i 3, de la Llei del
Parlament de Catalunya 23/1987, del 23 de desembre,
modificat per la disposició addicional 21.2 de la Llei 13/
1988, del 31 de desembre. BOPC 353/IV (AC); 355/IV
(ALFP).
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2722/95,
plantejada per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, respecte als articles 9.1.a) i 10.2.c) de la Llei de
Catalunya 5/1987, del 4 d’abril, sobre règim provisional de
les competències de les diputacions provincials, i a l’article
2, apartats 1.c), 2 i 3, de la Llei de Catalunya 23/1987, del 23
de desembre, modificat per la disposició addicional 21.2 de
la Llei 13/1988, del 31 de desembre. BOPC 358/IV (AC);
362/IV (ALFP).
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 3227/95
plantejada per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, respecte als articles 9.1.a) i 10.2.c) de la Llei de
Catalunya 5/1987, del 4 d’abril, sobre règim provisional de
les competències de les diputacions provincials, i a l’article
2, apartats 1.c), 2 i 3, de la Llei de Catalunta 23/1987, del 23
de desembre, modificat per la disposició addicional 21.2 de
la Llei 13/1988, del 31 de desembre. BOPC 1 (AC i ALFP).
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 3225/95
plantejada per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, respecte a l’article 12 de la Llei de Catalunya 5/
1987, del 4 d’abril, sobre règim provisional de les
competències de les diputacions provincials, en relació amb
la disposició addicional primera de la Llei de Catalunya 15/
1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària. BOPC 1 (AC i
ALFP).
Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 3226/95
plantejada per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunala Superior de Justícia de
Catalunya, respecte a l’article 12 de la llei de Catalunya 5/
1987, del 4 d’abril, sobre règim provisional de les
competències de les diputacions provincials, en relació amb
la disposició addicional primera de la Llei de Catalunya 15/
1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària. BOPC 1 (AC i
ALFP).
382-00001/05

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 3864/95
plantejada per la Secció Cinquena de la Sala contenciosaadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, respecte a l’article 12 de la Llei de Catalunya 5/
1987, del 4 d’abril, sobre règim provisional de les
competències de les diputacions provincials. BOPC 25
(AC); 42 (Rect.); 44 (ALFP).
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382-00002/05

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 3377/96,
plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
respecte als articles 9.1.a) i 10.2.c) de la Llei 5/1987, del 4
d’abril, i a l’article 2, apartats 1.c), 2 i 3 de la Llei 23/1987,
del 23 de desembre, modificat per la disposició addicional
21.2 de la Llei 13/1988, del 31 de desembre. BOPC 96 (AC);
112 (ALFP).
382-00003/05

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 4064/96
plantejada per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, respecte als articles 9.1.a) i 10.2.c) de la Llei de
Catalunya 5/1987, del 4 d’abril, i 2.1.c), 2 i 3 de la Llei 23/
1987, del 23 de desembre, modificats per la disposició
addicional 21.2 de la Llei 13/1988, del 31 de desembre.
BOPC 122 (AC).
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382-00004/05

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 45/97
plantejada per la Secció Quarta de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, respecte als articles 9.1.a) i 10.2.c) de la Llei 5/
1987, del 4 d’abril, i a l’article 2, apartats 1.c), 2 i 3 de la Llei
23/1987, del 23 de desembre, modificat per la disposició
addicional 21.2 de la Llei 13/1988, del 31 de desembre.
BOPC 137 (AC).
382-00006/05

Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 946/97,
plantejada per la Secció Segona de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en relació amb la disposició transitòria vuitena del Decret
legislatiu de la Generalitat de Catalunya 1/1990, del 12 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria urbanística. BOPC 162 (AC).
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