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L’administració educativa catalana ja té una llarga tradició en l’oferta de lliure elecció entre la modalitat educativa oral o la bilingüe per a infants sords. Cal recordar,
en aquest sentit, que a Catalunya l’ensenyament per a
infants sords té experiències pioneres, com l’Escola Municipal de Sordmuts de Barcelona (1800-1802).

1.01.

Lleis i altres normes

1.01.01.

Lleis

Cal remarcar que a Catalunya les persones que usen
la llengua de signes com a mitjà de comunicació ho
fan amb la llengua de signes catalana, és a dir, que en
la llengua de signes no es produeix un règim de bilingüisme equiparable al de les llengües orals parlades al
mateix territori.

1.

D’altra banda, també cal tenir en compte que no totes
les persones sordes utilitzen la llengua de signes per a
comunicar-se, sinó que majoritàriament empren suports
a la comunicació oral. Així, parlem de persones sordes
signants, o comunitat sorda signant, per a referir-nos
a les persones o al col·lectiu de persones sordes que es
comuniquen preferentment en llengua de signes, i parlem d’oralistes quan ens referim a les persones sordes
que es comuniquen usant suports a la comunicació oral
i llegint els llavis.

Llei de la llengua de signes catalana
Tram. 200-00065/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 80, 26.05.2010, DSPC-P 122

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 26 de
maig de 2010, ha debatut el Dictamen de la Comissió
de Política Cultural referent al Projecte de llei de la
llengua de signes catalana (tram. 200-00065/08) i les
esmenes reservades pels grups parlamentaris.
Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del
Parlament, ha aprovat la llei següent:

L’article 50.6 de l’Estatut d’autonomia estableix com a
principi rector de les polítiques públiques la garantia
de l’ús de la llengua de signes catalana. Amb aquest
precepte, l’Estatut esdevé, juntament amb l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, el primer text legal de l’Estat que regula la protecció d’una llengua de
signes, en aquest cas, la catalana. I ho fa, a més, amb
rang estatutari, la qual cosa la situa, juntament amb
Finlàndia i Portugal, al capdavant en la protecció legal
de la llengua de signes.
Igualment, els articles 81 i 176 de la Llei 12/2009, del
10 de juliol, d’educació, fan referència a l’atenció dels
alumnes amb necessitats educatives específiques.

Llei de la llengua de signes catalana
Preàmbul
La llengua de signes catalana és la llengua de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya. Es
tracta d’una llengua natural de modalitat gestual i visual
emprada per part del col·lectiu de persones sordes i sordcegues com a sistema lingüístic primari. Com en el cas
de les altres llengües de signes d’arreu del món, el seu
reconeixement com a llengua plena no es va produir fins
a la segona meitat del segle xx, principalment a causa
de la discriminació social de les persones que la feien
servir i del desconeixement de les seves característiques
entre els lingüistes.
Com a conseqüència del corrent d’emancipació protagonitzat pels moviments associatius de persones sordes i
dels resultats de la recerca lingüística, que demostrava el
caràcter de llengües de ple dret de les llengües de signes,
els drets dels usuaris de les llengües de signes van començar a ésser reconeguts d’una manera progressiva.
Des del mes de juny del 2005, la llengua de signes catalana disposa d’una gramàtica bàsica compendiada, que,
juntament amb alguns materials lexicogràfics i treballs
de recerca lingüística existents, marca l’inici de la descripció del corpus de la llengua de signes catalana i ha
de servir de base per a normativitzar-la.

Amb anterioritat, el Parlament de Catalunya ja havia
mostrat la seva voluntat de protegir i difondre la llengua de signes catalana. El 17 de febrer de 1993, es va
constituir la Comissió d’Estudi de les Dificultats de la
Utilització del Llenguatge de Signes, que va rebre en
compareixença totes les entitats, els especialistes i els
experts en la matèria i va cloure els seus treballs, en la
sessió del 25 de novembre de 1993, amb un seguit de
recomanacions finals referents a aquesta llengua. El 30
de juny de 1994, fruit de les recomanacions d’aquesta
comissió d’estudi i a partir d’una iniciativa conjunta de
tots els grups parlamentaris, el Ple del Parlament va
aprovar per unanimitat la Resolució 163/IV, sobre la
promoció i la difusió del coneixement del llenguatge
de signes català.
El Consell d’Europa es refereix a la llengua de signes
en el marc general de la Recomanació 1492, del 2001,
relativa als drets de les minories nacionals. En l’article
12.xiii, l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa demana que s’atorgui a les diferents llengües de
signes emprades a Europa una protecció similar a la
que proporciona la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, si pot ser amb l’adopció d’una
recomanació als estats membres. També cal recordar
que la Declaració universal de drets lingüístics esta1.01.01.
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bleix que totes les llengües han de poder gaudir de les
condicions necessàries per a llur desenvolupament en
totes les funcions.
El 17 de març de 2003, es va produir un altre pas endavant en el reconeixement de les llengües de signes com
a llengües completes. La Recomanació 1598 de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, sobre la
protecció de les llengües de signes als estats membres,
reconeix el valor de les llengües de signes com a expressió de la riquesa cultural europea, i afirma que són
un element del patrimoni tant lingüístic com cultural
d’Europa. Igualment, les reconeix explícitament com a
mitjà de comunicació natural i complet, de manera que
es deixa de parlar de llenguatge per parlar de llengua
de signes. Finalment, recomana al Comitè de Ministres
que encoratgi els estats membres a reconèixer formalment les llengües de signes de llurs territoris; formar
intèrprets; oferir a les persones sordes la lliure elecció
entre la modalitat educativa oral o la bilingüe amb llengua de signes; procurar l’ensenyament en llengua de
signes a les persones sordes adultes; incloure formació
amb relació a la llengua de signes en l’educació general secundària; difondre la llengua de signes des dels
programes de televisió; promoure obres didàctiques, i,
en general, sensibilitzar la població amb relació a les
llengües de signes.
Per la seva banda, l’Organització de les Nacions Unides,
en la Resolució 48/96, del 20 de desembre de 1993,
es refereix a la conveniència d’emprar la llengua de signes en els àmbits educatiu, familiar i comunitari dels
infants sords i a la necessitat de prestar serveis d’interpretació de llengües de signes.
De la mateixa manera, la Declaració del Parlament Europeu 1/2004 sobre els drets de les persones sordcegues
indica que haurien de tenir els mateixos drets que la
resta dels ciutadans de la Unió Europea. Aquests drets
s’han de garantir mitjançant una legislació adequada a
cada estat membre, que ha d’incloure, entre d’altres, el
dret a rebre una ajuda personalitzada.
En l’àmbit estatal, la Llei 51/2003, del 3 de desembre,
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat, estipulava
expressament la regulació de la llengua de signes i dels
mitjans de suport a la comunicació oral. Aquest punt de
partida va culminar l’any 2007 amb l’aprovació de la
Llei 27/2007, del 23 d’octubre, per la qual es reconeixen
les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans
de suport a la comunicació oral de les persones sordes,
amb discapacitat auditiva i sordcegues. Es tracta d’un
text multidisciplinari que regula no solament l’ús de les
llengües de signes, sinó també dels mitjans de suport a
la comunicació de les persones sordes i sordcegues, ja
siguin signants o oralistes, que els han de permetre de
superar les barreres en la comunicació i garantir-los l’accés a la informació, la comunicació i els serveis públics
essencials en condicions d’igualtat. Aquesta llei també
reconeix el principi general de llibertat d’elecció per a
optar per la llengua oral o la llengua de signes. Així
mateix, conté, d’una banda, preceptes lingüístics amb
relació a la llengua de signes espanyola (aprenentatge,
educació, creació del Centre de Normalització Lingüística de la Llengua de Signes Espanyola). De l’altra i

amb relació a la llengua de signes catalana, simplement
en reconeix legalment l’existència però no la regula,
ja que determina explícitament, en l’article 1, la competència de la Generalitat de Catalunya per a fer-ne la
regulació legislativa i reglamentària. Finalment, però no
menys important, conté normativa bàsica amb relació a
la participació, la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat
de les persones sordes o sordcegues signants o oralistes,
per a la qual cosa regula, d’una banda, l’ús de la llengua
de signes espanyola i remet a la regulació de la llengua de signes catalana i, de l’altra, regula també els
mitjans de suport a la comunicació oral de les persones
sordes i sordcegues.
A Catalunya, l’11 d’abril de 2007 el Parlament va aprovar per unanimitat la Resolució 32/VIII, que dóna suport explícit al Govern en la seva iniciativa, feta pública
a través del vicepresident del Govern el dia 8 de març
de 2007, d’elaborar un projecte de llei de reconeixement
i foment de la llengua de signes catalana. D’acord amb
aquesta resolució, es van iniciar els treballs d’elaboració
del text que ha de regular l’àmbit lingüístic pròpiament
dit i es van deixar per a la legislació general en matèria d’accessibilitat els aspectes relacionats amb l’ús
d’aquesta llengua i de qualsevol mitjà de suport a la
comunicació per a garantir l’accés a la comunicació de
les persones sordes i sordcegues.
Amb la finalitat de garantir la participació i l’audiència
de les persones directament interessades en la Llei, és a
dir, de les persones que usen la llengua de signes catalana com a mitjà de comunicació, dels professionals que
en fan la interpretació i també dels científics que han de
vetllar per la seva normativització, el Departament de la
Vicepresidència va constituir un grup de treball dirigit
per la Secretaria de Política Lingüística i integrat per
les entitats representatives de la comunitat sorda signant
en els àmbits esmentats: usuaris de la llengua de signes
catalana, pares i mares de nens sords signants, intèrprets de la llengua de signes catalana, i també l’Institut
d’Estudis Catalans.
Aquest grup de treball es va reunir al llarg del 2007
i el 2008 per a fer propostes de regulació, debatre-les
conjuntament i arribar d’una manera consensuada al
text que el Govern va sotmetre a informació pública
el novembre del 2008. Cal remarcar que, per primera
vegada, en aquest tràmit d’informació pública el text
fou exposat també en llengua de signes al portal de
llengua de la Generalitat, i es va coordinar l’acció amb
la comunitat sorda signant perquè, des dels seus webs,
en fessin també la màxima difusió, amb la finalitat de
garantir la participació total de les persones directament
afectades i de possibilitar l’accés de tots els ciutadans
al procés legislatiu.
La Llei, que és fruit, doncs, d’aquests treballs, de l’impuls del Govern i de la voluntat unànime expressada pel
Parlament de Catalunya amb la dita Resolució 32/VIII,
es dicta en exercici de les competències pròpies de la
Generalitat per a regular la llengua de signes catalana
derivades dels articles 127 i 131 de l’Estatut d’autonomia; dóna compliment al precepte de l’article 50.6 de
l’Estatut, i desplega parcialment la normativa bàsica
estatal en l’àmbit de les llengües de signes, la Llei de
l’Estat 27/2007.

1.01.01.
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Correspon a la legislació catalana sobre accessibilitat fer
el desplegament del precepte que el mateix article 50.6
de l’Estatut d’autonomia estableix amb relació al garantiment de les condicions que han de permetre d’assolir
la igualtat de les persones amb sordesa que optin per
aquesta llengua, i també el desplegament de la Llei de
l’Estat 27/2007 pel que fa als aspectes relacionats amb
l’accessibilitat de les persones sordes i sordcegues signants i amb els mitjans de suport a la comunicació oral.
Concretament, doncs, és matèria d’aquesta llei l’aprenentatge de la llengua de signes catalana; la docència en
llengua de signes catalana; l’acreditació professional per
a fer-ne la interpretació; la designació de la seva institució acadèmica, i la previsió dels canals de participació
social en les polítiques lingüístiques relacionades amb
aquesta llengua. D’acord amb el contingut i l’abast de la
Llei, correspon al departament competent en matèria de
política lingüística impulsar la regulació de la llengua
de signes catalana com a patrimoni lingüístic català i
vetllar per normativitzar-la, protegir-la i difondre-la,
sens perjudici de l’impuls del departament competent
en matèria d’acció social pel que fa a la connexió entre
aquesta regulació i la relativa a l’accessibilitat.
La Llei consta d’onze articles, estructurats en tres capítols. El capítol primer conté disposicions de caràcter
general relatives a l’objecte i les finalitats de la Llei, i
també les definicions legals. El capítol segon estableix
la garantia del dret d’ús de la llengua de signes catalana
en l’àmbit de les administracions públiques catalanes, i
regula l’aprenentatge, la docència, la recerca i la interpretació d’aquesta llengua. El capítol tercer, relatiu als
òrgans de difusió, de normativització i de participació
social, estableix les funcions de l’Administració de la
Generalitat, l’atribució orgànica de les polítiques lingüístiques de planificació i foment, l’autoritat normativa
de la llengua de signes catalana i la creació d’un òrgan
estable de participació social en les polítiques lingüístiques relacionades amb aquesta llengua.
Quant a la part final de la Llei, la disposició addicional
primera disposa que és la normativa sobre accessibilitat
en la comunicació la que ha de regular l’ús de la llengua
de signes catalana i els mitjans de suport a la comunicació oral en l’accés als serveis públics, en el marc del
garantiment de les condicions d’igualtat de les persones
sordes i sordcegues. La disposició addicional segona
faculta el departament competent en matèria d’educació
perquè dicti les disposicions reglamentàries sobre les
condicions d’accés a la modalitat educativa bilingüe. La
disposició final primera faculta el Govern per al desplegament i l’execució de la Llei i la disposició final segona
n’estableix la data d’entrada en vigor.

Article 2. Finalitats de la Llei
Les finalitats d’aquesta llei són:
a) Reconèixer la llengua de signes catalana com a sistema lingüístic i regular-ne l’ensenyament i la protecció
des dels poders públics, d’acord amb l’article 50.6 de
l’Estatut d’autonomia.
b) Regular l’aprenentatge, la docència i la interpretació
de la llengua de signes catalana i establir els òrgans de
recerca i sistematització, d’assessorament i de participació social en les polítiques públiques en aquest àmbit.
c) Garantir el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes com a principi informador que
cal integrar i observar en la interpretació i en l’aplicació
de la normativa reguladora de la llengua de signes catalana.
d) Difondre l’existència i el coneixement de la llengua
de signes catalana dins l’àmbit lingüístic català.
Article 3. Definicions
Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per:
a) Llengua de signes catalana: la llengua o sistema lingüístic natural de modalitat gestual i visual pròpia de les
persones sordes signants de Catalunya, que també usen,
amb diferents adaptacions segons llur situació sensorial,
les persones sordcegues.
b) Llengües orals i escrites: les llengües o sistemes lingüístics de modalitat oral i auditiva que tenen transcripció escrita.
c) Signant: la persona que utilitza la llengua de signes
catalana com a mitjà de comunicació amb l’entorn.
d) Intèrpret i guia intèrpret de la llengua de signes: els
professionals que interpreten i tradueixen la informació
formulada en llengua de signes catalana a les llengües
orals i escrites, i viceversa. En el cas de les persones
sordcegues, també fa referència als diferents sistemes
i mitjans de suport a la comunicació que utilitzen, els
quals els subministren informació de l’entorn que contextualitza la comunicació i actua com a guia en situacions de mobilitat.
e) Modalitat educativa bilingüe: el projecte educatiu en
què coexisteixen la llengua de signes catalana, com a
matèria d’estudi i llengua vehicular en la comunicació i
l’accés al currículum escolar, i les llengües orals i escrites oficials, que també són objecte d’aprenentatge.

Capítol II. El dret d’ús, l’aprenentatge, la docèn
cia, la recerca i la interpretació de la llengua
de signes

Capítol I. Disposicions generals

Article 4. L’ús de la llengua de signes en els ser
veis de caràcter públic

Article 1. Objecte de la Llei

Les persones sordes i sordcegues signants tenen garantit
el dret a usar la llengua de signes catalana en l’àmbit de
les administracions públiques catalanes, d’acord amb la
normativa a què fa referència la disposició addicional
primera.

L’objecte d’aquesta llei és regular la llengua de signes
catalana com a sistema lingüístic propi de les persones
sordes i sordcegues signants de Catalunya.
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Article 5. L’aprenentatge de la llengua de signes
catalana
1. Els serveis públics educatius garanteixen la informació a les mares, els pares o els tutors d’infants sords i
sordcecs sobre les modalitats educatives disponibles per
a llur escolarització, perquè puguin escollir lliurement
entre la modalitat educativa oral, en què la llengua oral
és la llengua vehicular, o la modalitat educativa bilingüe, en què la llengua de signes catalana és la llengua
vehicular, juntament amb l’aprenentatge de les llengües
oficials a Catalunya.
2. En l’àmbit escolar, es garanteix l’aprenentatge de la
llengua de signes catalana en la modalitat educativa
bilingüe, en què és llengua vehicular d’ensenyament
juntament amb el català, com a llengua pròpia i vehicular del sistema educatiu, i les altres llengües orals i
escrites oficials a Catalunya.
3. El departament competent en matèria d’educació,
per mitjà dels plans d’estudis generals, ha de difondre
l’existència de la llengua de signes catalana i fomentar
el respecte pels valors de la diversitat lingüística.
4. En l’ensenyament superior no universitari, s’ha de
disposar d’una titulació professional de llengua de signes catalana.
5. L’Administració educativa facilita l’aprenentatge de la
llengua de signes catalana a les persones sordes i sordcegues adultes i, en general, a qui la vulgui aprendre.
Article 6. La docència i la recerca en la llengua
de signes catalana
1. El departament competent en matèria d’educació,
d’una manera coordinada amb els diferents departaments competents, ha d’establir per reglament les matèries docents i la certificació corresponent per a garantir
que el personal docent que ha de desenvolupar la seva
tasca amb persones sordes i sordcegues usuàries de la
llengua de signes catalana tingui la formació i l’acreditació corresponents.
2. El departament competent en matèria d’educació ha
d’establir els plans de formació específics per al personal docent que hagi d’atendre alumnes en llengua de
signes catalana i la certificació d’aquesta formació.
3. El Govern ha de prioritzar els acords de recerca sobre
la llengua de signes catalana amb l’Institut d’Estudis
Catalans i les universitats, sens perjudici que s’hi pugui arribar amb altres institucions o entitats que també
realitzin activitats de recerca en aquest àmbit.
Article 7. La interpretació de la llengua de sig
nes catalana
1. Els departaments competents en les matèries d’educació i treball han d’establir la qualificació professional
d’intèrpret de llengua de signes catalana.
2. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar
l’oferta de formació universitària en interpretació de la
llengua de signes catalana.

Capítol III. Òrgans de difusió, de normativització
i de participació social
Article 8. Foment i difusió de la llengua de sig
nes catalana
1. L’Administració de la Generalitat ha de difondre
l’existència de la llengua de signes catalana.
2. L’Administració de la Generalitat ha de fomentar
l’accés del personal de les administracions públiques
a l’aprenentatge de la llengua de signes catalana per a
garantir el dret a usar-la en els serveis que presta.
Article 9. Direcció, planificació i coordinació in
terdepartamental de la política lingüística amb
relació a la llengua de signes catalana
El Govern, a proposta del departament competent en
matèria de política lingüística, ha d’establir per reglament l’òrgan competent per a la direcció, la planificació
i la coordinació interdepartamental de la política lingüística amb relació a la difusió i el foment de la llengua
de signes catalana, sens perjudici de les competències
dels departaments competents en la matèria pel que fa
a la regulació de l’ús de la llengua de signes en l’accés
de les persones sordes i sordcegues signants als serveis
públics, d’acord amb les normatives sectorials i d’accessibilitat vigents.
Article 10. Autoritat normativa
L’Institut d’Estudis Catalans és la institució acadèmica
que determina les normes lingüístiques de la llengua
de signes catalana i n’impulsa la recerca i la sistematització.
Article 11. Consell Social de la Llengua de Sig
nes Catalana
1. El Govern ha de crear, dependent de l’òrgan a què fa
referència l’article 9, el Consell Social de la Llengua de
Signes Catalana com a òrgan d’assessorament, consulta
i participació social en la política lingüística del Govern
amb relació a la llengua de signes.
2. El Govern, a proposta del departament competent en
matèria de política lingüística, ha de regular el funcionament, les funcions i la composició del Consell Social
de la Llengua de Signes Catalana, que ha de respondre a
criteris de paritat de gènere en la designació de les persones que no en siguin membres per raó del càrrec. En
qualsevol cas, la composició del Consell ha de garantir
una representativitat adequada de les associacions professionals i cíviques d’usuaris i de les de professionals
de la llengua de signes catalana.

Disposicions addicionals
Primera. Normativa complementària
La garantia d’ús de la llengua de signes catalana que
aquesta llei estableix en l’article 4 es complementa amb
la normativa sobre accessibilitat en la comunicació de
les persones sordes i sordcegues, que regula les condi-
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cions d’ús de la llengua de signes catalana com a mitjà
de comunicació i els mitjans de suport a la comunicació
oral, i que, en tot cas, els garanteix l’accés als serveis
públics en condicions d’igualtat.

Llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de
desembre, sobre els drets d’informació concer
nent la salut i l’autonomia del pacient, i la do
cumentació clínica

Segona. Accés a la modalitat educativa bilingüe

Preàmbul

El departament competent en matèria d’educació ha
d’establir per reglament les condicions d’accés a la modalitat educativa bilingüe dels infants sords i sordcecs
les mares, els pares o els tutors dels quals hi hagin optat,
d’acord amb el que disposa l’article 5.

La Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets
d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, es va dictar amb la
finalitat de completar les prescripcions en matèria de
drets relatius a la informació clínica i l’autonomia individual dels pacients establertes, en primer terme, per la
Llei de l’Estat 14/1986, del 25 d’abril, general de sanitat,
i, posteriorment, per la Llei 15/1990, del 9 de juliol,
d’ordenació sanitària de Catalunya. La Llei 21/2000 va
tenir especialment en compte el primer instrument internacional amb caràcter jurídic vinculant per als països
que el van subscriure i que expressava la necessitat de
reconèixer aquests drets: el Conveni del Consell d’Europa per a la protecció dels drets humans i la dignitat
de l’ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia
i la medicina (Conveni sobre els drets de l’home i la
biomedicina), subscrit el 4 d’abril de 1997, que va entrar
en vigor a l’Estat espanyol l’1 de gener de 2000.

Disposicions finals
Primera. Desplegament reglamentari
El Govern ha de dictar les disposicions necessàries i
adoptar les mesures pertinents per a desplegar i executar
aquesta llei.
Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor al cap d’un mes d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Palau del Parlament, 26 de maig de 2010
El secretari segon
Antoni Castellà i Clavé

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

Llei de modificació de la Llei 21/2000, del
29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia
del pacient, i la documentació clínica
Tram. 200-00073/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 80, 26.05.2010, DSPC-P 122

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 26 de
maig de 2010, ha debatut el Dictamen de la Comissió
de Salut referent al Projecte de llei de modificació de la
Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient
i la documentació clínica (tram. 200-00073/08) i les
esmenes reservades pels grups parlamentaris.
Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del
Parlament, ha aprovat la llei següent:

Posteriorment a l’entrada en vigor de la Llei 21/2000,
es va promulgar la Llei de l’Estat 41/2002, del 14 de
novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pa
cient i de drets i obligacions en matèria d’informació
i documentació clínica, que regula amb caràcter bàsic
els drets i les obligacions dels pacients, els usuaris i els
professionals, i també dels centres i serveis sanitaris,
públics i privats, en matèria d’autonomia dels pacients
i d’informació i documentació clínica.
La història clínica és un instrument destinat primordialment a garantir una assistència adequada als pacients,
però també és una font d’informació necessària per a
finalitats epidemiològiques, de salut pública i de recerca
o docència, i també per a dur a terme funcions d’inspecció, avaluació, acreditació i planificació sanitàries,
que són fonamentals en el sistema sanitari. A banda
d’aquestes funcions de la història clínica, ja establertes
per la Llei 21/2000, la Llei de l’Estat 41/2002 permet
que la història clínica també es pugui usar amb finalitats judicials, d’acord amb allò que disposin els jutges
i els tribunals en el procés corresponent, i quan sigui
necessari per motius d’organització i funcionament del
Sistema Nacional de Salut. L’article 17 de la Llei de
l’Estat 41/2002 estableix els terminis de conservació
de la història clínica en funció dels diversos usos i finalitats que aquesta té atribuïts i incorpora determinades prescripcions per a fer efectiva la conservació de la
història clínica en les condicions que en garanteixin un
manteniment correcte i segur.
Amb aquesta llei es pretén actualitzar la regulació relativa a la conservació de la història clínica, d’ençà de
la promulgació de la Llei de l’Estat 41/2002, per a afavorir la millora de la qualitat assistencial en benefici
dels pacients.
Per mitjà de la modificació de l’article 12 de la Llei
21/2000, d’una banda, es determinen amb més concreció els requeriments de custòdia, conservació i espor1.01.01.
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gada de la història clínica i, de l’altra, es modifiquen els
terminis de conservació de la història clínica, amb la
doble finalitat de facilitar el còmput d’aquests terminis
i de garantir que la conservació de la història clínica es
faci efectiva per a respondre a totes les finalitats que
aquesta té atribuïdes. Així mateix, s’estableix la necessitat de custodiar les històries clíniques més enllà del
tancament de centres sanitaris o del cessament definitiu
d’activitats professionals sanitàries a títol individual.
Pel que fa als requeriments de conservació, aquesta llei
incideix en tres aspectes. En primer lloc, determina
l’obligació dels centres sanitaris de conservar la història clínica en les condicions que garanteixin l’autenticitat, la integritat, la confidencialitat, la preservació i el
manteniment correcte de la informació assistencial registrada, i que n’assegurin la reproductibilitat completa
en el futur, durant el temps en què sigui obligatori conservar-la, independentment del suport en què es trobi,
que no ha d’ésser necessàriament el suport original. En
segon lloc, assigna la responsabilitat de la custòdia, la
conservació i la destrucció correcta de la història clínica
a la direcció dels centres sanitaris o als professionals
sanitaris quan duguin a terme llur activitat de manera
individual. I, finalment, determina que són aplicables a
la documentació clínica les mesures tècniques de seguretat aplicables als fitxers de dades de caràcter personal,
en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999,
del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i per les normes que la desenvolupen.
D’altra banda, fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei,
l’article 12 de la Llei 21/2000 ha establert l’obligació
de conservar els documents més rellevants de la història clínica d’una persona durant vint anys des de la
seva mort. La dificultat amb què sovint s’han trobat els
centres sanitaris per a saber si els pacients a qui corresponen les històries clíniques han mort i, si és així,
per a saber en quin moment s’ha produït la defunció ha
implicat que, a la pràctica, els centres sanitaris es vegin
obligats a conservar indefinidament la major part de
les històries clíniques que tenien als arxius. Aquest fet
ha comportat una acumulació de documentació clínica
que ja no és utilitzada per a cap de les finalitats que li
atribueix la normativa vigent i que genera problemes
de disponibilitat d’espai per a la conservació, amb les
consegüents repercussions sobre l’organització i el funcionament dels centres sanitaris.
La història clínica és un instrument destinat principalment a garantir una assistència sanitària adequada.
Aquesta finalitat determina la necessitat que les històries
clíniques corresponents a processos assistencials actius
estiguin a disposició dels pacients afectats i del personal
sanitari encarregat de llur assistència. Però el fet que
els centres sanitaris hagin d’ocupar una superfície molt
considerable de llurs instal·lacions com a arxiu, i que hi
hagin de conservar documentació clínica que no correspon a processos assistencials actius ni a cap de les altres
finalitats que la legislació vigent atribueix a la història
clínica, impedeix que aquests espais es puguin destinar a
altres finalitats, incloses les assistencials. La recuperació
d’aquest espai revertiria en una millora dels equipaments
i les instal·lacions dels centres hospitalaris i, en darrer
terme, en una millora de la qualitat assistencial.

Aquesta llei redueix el període real durant el qual s’ha
de conservar la història clínica per a garantir als pacients, d’acord amb el principi de seguretat jurídica, que
els centres sanitaris adoptaran les mesures pertinents
perquè la història clínica pugui tenir tots els usos establerts per la normativa aplicable: tant l’ús fonamental,
com a instrument destinat a garantir una assistència
sanitària adequada, com també l’ús amb finalitats judicials, epidemiològiques, de recerca o d’organització
i funcionament del Sistema Nacional de Salut. També
estableix que aquest període comença a comptar a partir
de l’alta de cada procés assistencial, per a facilitar-ne el
còmput amb un criteri més fàcilment objectivable per
als centres assistencials.
Aquesta modificació també ha de repercutir favorablement en les perspectives d’implantació de la història
clínica informatitzada, ja que permetrà accelerar l’accés
a la història clínica.
Així, s’estableix un període mínim de conservació de la
documentació més rellevant de la història clínica, que
és de quinze anys a comptar des de la data d’alta de
cada procés assistencial. La resta de documentació que
integra la història clínica es pot destruir al cap de cinc
anys des de la data d’alta de cada procés assistencial.
Aquests períodes mínims de conservació no són aplica
bles a la documentació que es consideri especialment
rellevant a efectes assistencials, epidemiològics, de recerca o d’organització i funcionament del Sistema Nacional
de Salut, ja que en aquests casos la documentació s’ha de
conservar d’acord amb els criteris que estableixi la comissió tècnica en matèria de documentació clínica a què fa
referència la disposició final primera. També es determina que la documentació clínica s’ha de conservar a efectes
judicials, de conformitat amb la normativa vigent.
Quant a la conservació de les històries clíniques que
es troben sota custòdia de centres sanitaris que han de
tancar o de professionals de la sanitat que han de cessar definitivament en llur activitat a títol individual, la
Llei determina que s’han d’establir els mecanismes que
permetin els accessos legalment reconeguts, en benefici
de l’assistència mèdica i, especialment, dels drets dels
pacients en matèria de documentació clínica.
S’estableix que, en el termini de quatre anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, hi ha d’haver una història
clínica compartida, a la qual tinguin accés els professionals del sistema sanitari català, a més de cada pacient,
si es tracta de la seva documentació mèdica personal. I,
finalment, es determina que el Govern ha de crear, en
el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la
Llei, una comissió tècnica en matèria de documentació
clínica, amb la funció, entre altres, d’establir criteris
homogenis sobre la custòdia, la conservació, l’esporgada
i la destrucció de la documentació clínica.
Article únic. Modificació de l’article 12 de la
Llei 21/2000
Es modifica l’article 12 de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut
i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, que
resta redactat de la manera següent:
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«Article 12. Conservació de la història clínica
»1. La responsabilitat de custodiar la història clínica
recau en la direcció dels centres sanitaris, o bé en els
professionals sanitaris que duen a terme llur activitat de
manera individual.
»2. La història clínica s’ha de conservar en les condi
cions que garanteixin l’autenticitat, la integritat, la confidencialitat, la preservació i el manteniment correcte de
la informació assistencial registrada, i que n’assegurin
la reproductibilitat completa en el futur, durant el temps
en què sigui obligatori conservar-la, independentment
del suport en què es trobi, que no ha d’ésser necessària
ment el suport original.
»3. En el procés de translació de la informació de la
història clínica, des del suport original a un altre suport,
tant si és digital com d’una altra naturalesa, s’ha de garantir la inalterabilitat, l’autenticitat i la perdurabilitat de
la informació assistencial, i també la confidencialitat de
les dades i de la informació que contenen. Les mesures
tècniques i organitzatives de seguretat que s’adoptin a
aquest efecte han d’ésser recollides per protocols interns
aprovats per la direcció del centre sanitari, que s’han de
basar en els criteris aprovats per la comissió tècnica a
què fa referència la disposició final primera.
»4. De la història clínica s’ha de conservar, juntament
amb les dades d’identificació de cada pacient, com a
mínim durant quinze anys des de la data d’alta de cada
procés assistencial, la documentació següent:
a) Els fulls de consentiment informat.
b) Els informes d’alta.
c) Els informes quirúrgics i el registre de part.
d) Les dades relatives a l’anestèsia.
e) Els informes d’exploracions complementàries.
f) Els informes de necròpsia.
g) Els informes d’anatomia patològica.
»5. Els processos de digitalització de la història clínica
que es duguin a terme han de facilitar l’accés a la història clínica des de qualsevol punt del Sistema Nacional
de Salut. A aquest efecte, s’han d’establir els mecanismes per a fer possible, per mitjà de la targeta sanitària
individual, la vinculació entre les històries clíniques que
cada pacient tingui en els organismes, centres i serveis
del Sistema Nacional de Salut, i que permetin l’accés dels
professionals sanitaris a la informació clínica i l’intercanvi de la dita informació entre els dispositius assistencials de les comunitats autònomes, de conformitat amb
les disposicions sobre protecció de dades de caràcter
personal.
»6. La documentació que integra la història clínica no
esmentada per l’apartat 4 es pot destruir un cop hagin
transcorregut cinc anys des de la data d’alta de cada
procés assistencial.

mentació que sigui rellevant a efectes assistencials, que
ha d’incorporar el document de voluntats anticipades,
i la documentació que sigui rellevant, especialment,
a efectes epidemiològics, de recerca o d’organització
i funcionament del Sistema Nacional de Salut. En el
tractament d’aquesta documentació s’ha d’evitar identificar les persones afectades, llevat que l’anonimat sigui
incompatible amb les finalitats perseguides o que els pacients hi hagin donat el consentiment previ, d’acord amb
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal. La documentació clínica també s’ha
de conservar a efectes judicials, de conformitat amb la
normativa vigent.
»8. La decisió de conservar la història clínica, en els
termes establerts per l’apartat 7, correspon a la direcció
mèdica del centre sanitari, a proposta del facultatiu o
facultativa, amb l’informe previ de la unitat encarregada de la gestió de la història clínica en cada centre.
Aquesta decisió correspon als mateixos facultatius quan
desenvolupin llur activitat de manera individual.
»9. Els responsables de custodiar la història clínica, a
qui fa referència l’apartat 1, també són responsables de
destruir correctament la documentació que prèviament
s’hagi decidit esporgar.
»10. En el supòsit de tancament de centres i serveis sanitaris, o de cessament definitiu d’activitats professionals
sanitàries a títol individual, s’ha de garantir el manteniment de l’accés legalment reconegut a les històries
clíniques que es trobin sota la custòdia dels dits centres
o professionals, en benefici de l’assistència mèdica i,
especialment, dels drets dels pacients en matèria de documentació clínica i de protecció de dades personals.
»11. Són aplicables a la conservació de la història clínica, al procés de translació d’informació establert per
l’apartat 3 i a l’activitat de destrucció a què fa referència l’apartat 9 les mesures tècniques i organitzatives de
seguretat aplicables als fitxers que contenen dades de
caràcter personal, en els termes establerts per la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter
personal.
»12. Les prescripcions d’aquest article s’entenen sens
perjudici de l’aplicació de la normativa específica de
prevenció de riscos laborals i de protecció de la salut
dels treballadors en les històries clíniques relatives a la
vigilància de la salut dels treballadors.»

Disposició addicional. Història clínica compartida
El departament competent en matèria de salut ha de
garantir l’existència, en el termini de quatre anys des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, d’una història clínica
compartida, a la qual han de poder accedir els pro
fessionals del sistema sanitari català, i també cada pacient quan es tracti de la seva documentació mèdica
personal.

»7. No obstant el que estableixen els apartats 4 i 6, s’ha
de conservar d’acord amb els criteris que estableixi la
comissió tècnica en matèria de documentació clínica,
a què fa referència la disposició final primera, la docu1.01.01.
Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
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Disposicions finals
Primera. Comissió tècnica en matèria de docu
mentació clínica
1. El conseller o consellera del departament competent
en matèria de salut ha d’aprovar, en el termini de sis
mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei i en el marc
del que aquesta estableix, una ordre per a crear una comissió tècnica participada per representants del dit departament, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
i, si escau, pels ens i organismes adscrits, les corpora
cions de dret públic de les professions sanitàries competents, les organitzacions que agrupen els centres i les
institucions sanitàries de Catalunya i les societats científiques. En la composició d’aquesta comissió tècnica,
cal atendre a criteris de paritat de gènere.
2. La comissió tècnica a què fa referència l’apartat 1 té
la funció d’establir criteris homogenis, d’acord amb les
prescripcions de l’article 12 de la Llei 21/2000, sobre
els àmbits següents:
a) La custòdia, la conservació, l’esporgada i la destrucció de la documentació clínica.
b) L’accés a les dades personals en matèria de salut i
l’intercanvi de les dites dades, de conformitat amb el
que estableix la normativa sobre protecció de dades de
caràcter personal.
c) Els procediments i els mètodes de translació de la
informació de les històries clíniques, del suport original a un altre suport, tant si és digital com d’una altra
naturalesa, i també llur interoperabilitat.
3. La comissió tècnica a què fa referència aquest article,
per a facilitar l’aplicació del que estableixen els apartats
1 i 2, ha d’editar un protocol de referència per als centres i els professionals sanitaris.

1.10.

Resolucions

Resolució 719/VIII, del Parlament de Catalunya, per la qual es crea la Comissió
d’Investigació sobre les Irregularitats
Detectades en la Gestió del Palau de la
Música
Tram. 252-00008/08

Acord de creació pel Parlament

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de
juny de 2010, després de considerar la proposta presentada per una tercera part dels membres del Parlament,
que pertanyen al Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i al Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, de
crear una comissió d’investigació sobre les irregularitats
detectades en la gestió del Palau de la Música, després
de comprovar que la proposta compleix els requisits que
estableix l’article 58.1 i 3 del Reglament del Parlament
i que és vinculant, l’admet a tràmit i fa avinent que el
Parlament ha creat la Comissió d’Investigació sobre les
Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de la
Música (tram. 407-00002/08).
S’ordena la publicació de la Resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Segona. Desplegament reglamentari

Palau del Parlament, 1 de juny de 2010

1. El Govern ha d’aprovar, en el termini d’un any des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, un decret que reguli,
d’acord amb els requeriments establerts per aquesta llei
i la legislació de protecció de dades de caràcter personal, les mesures que garanteixin la custòdia i la conservació correcta de la documentació clínica, i l’accés
legalment reconegut dels pacients a la història clínica,
en el supòsit de tancament de centres i serveis sanitaris,
o de cessament definitiu d’activitats professionals a títol
individual, a què fa referència l’article 12.10 de la Llei
21/2000.

La secretària primera
Lídia Santos i Arnau

2. S’autoritza el Govern perquè dicti la resta de disposicions necessàries per a aplicar i desplegar aquesta llei.
Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 26 de maig de 2010
El secretari tercer
Jordi Miralles i Conte

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

1.10.
Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

Núm. 729

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

2 de juny de 2010
11

3.

Tramitacions en curs

Projecte de llei de modificació de la Llei
11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de polítiques de joventut
Tram. 200-00089/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 71951, 71982).

Tram. 200-00092/08

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 71952, 71984).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies
hàbils (del 04.06.2010 al 07.06.2010).
Finiment del termini: 08.06.2010; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies
hàbils (del 11.06.2010 al 16.06.2010).
Finiment del termini: 17.06.2010; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

Projecte de llei de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00093/08

Text presentat
Projecte de llei del protectorat respecte de les fundacions i les associacions
d’utilitat pública
Tram. 200-00091/08

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 71952, 71983).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies
hàbils (del 04.06.2010 al 07.06.2010).
Finiment del termini: 08.06.2010; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

Reg. 71942 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.06.2010

A la Mesa del Parlament
Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generalitat
de Catalunya,
Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat
de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del Conseller d’Innovació, Universitats i
Empresa s’aprova l’Avantprojecte de Llei de l’Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
i s’autoritza l’esmentat Conseller perquè el presenti al
Parlament, tot sol·licitant la seva tramitació pel procediment d’urgència.»
I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el divuit de maig de dos mil deu.
Barcelona, 18 de maig de 2010
Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya

3.01.01.
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Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya
Exposició de motius
En consonància amb el desenvolupament dels sistemes
externs d’avaluació de la qualitat europeus i amb la creació de les primeres agències per a l’assegurament de
la qualitat a Europa, la Generalitat de Catalunya i les
set universitats públiques catalanes van constituir l’any
1996 el Consorci Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari a Catalunya, amb els objectius d’avaluació del sistema universitari de Catalunya, l’anàlisi dels
seus resultats i la proposta de mesures de millora dels
serveis que presten les universitats públiques catalanes,
especialment els de docència i recerca i, en definitiva,
amb el repte d’impulsar la qualitat i la millora continua
del sistema.
L’any 2003, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya
(DOGC núm. 3826, de 20.2.2003), que estableix que
la promoció i la garantia de la qualitat de les universitats
catalanes correspon a les mateixes universitats i al departament competent en matèria d’universitats i defineix
l’Agència com el principal instrument per a la promoció
i l’avaluació de la qualitat. La Llei d’universitats de Catalunya modifica la configuració jurídica de l’Agència,
que passa a denominar-se Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya i es presenta sota la
denominació internacionalment reconeguda d’AQU
Catalunya.
Posteriorment, l’any 2006, l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, fa un important avenç, a l’atribuir a la Generalitat a l’article 172.2.f), en matèria d’ensenyament
universitari, sens perjudici de l’autonomia universitària,
la competència compartida sobre l’avaluació i el garantiment de la qualitat i de l’excel·lència de l’ensenyament
universitari, i també del personal docent i investigador.
L’Agència és l’ens instrumental per desenvolupar aquesta competència i la institució dinamitzadora d’aquesta
matèria en el conjunt del sistema universitari de Catalunya i ha de contribuir de manera decisiva que les
universitats assumeixin, d’acord amb el principi d’autonomia institucional, la principal responsabilitat de
l’assegurament de la qualitat.
L’Agència catalana és present a Europa des de l’any 2000,
any en què esdevé membre fundador de l’European Association for Quality Assurance in Higher Education
(ENQA), i col·labora estretament amb les universitats
per promocionar sistemes de garantia de qualitat amb la
finalitat d’integrar-se en l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior.
Des de l’any 2003, amb la seva transformació i el reconeixement de noves funcions, l’Agència ha contribuït
d’una manera decisiva a impulsar la millora de la qualitat de les universitats catalanes en el marc europeu de
referència. En aquest marc, l’Agència catalana ha estat
la primera de l’Estat en ser reconeguda internacionalment en el compliment dels estàndards i de les directrius de qualitat europeus, a través d’una avaluació externa coordinada per l’ENQA. Aquesta acreditació ha
permès que hagi estat una de les primeres agències ex3.01.01.
Tramitacions en curs

ternes de qualitat universitària en ser inclosa a l’European Quality Assurance Register for Higher Education
(EQAR).
El reconeixement internacional reforça el protagonisme
de l’agència catalana en l’avaluació, l’acreditació i la
certificació de la qualitat en l’àmbit de les universitats i
dels centres d’educació superior de Catalunya, i també
li atorga una capacitat, reconeguda externament, d’actuació com a agència avaluadora en qualsevol país de
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior o que apliqui
els estàndards europeus, sempre que sigui compatible
amb les legislacions nacionals corresponents.
Aquesta Llei ha de facilitar que l’Agència s’adapti als
nous escenaris que puguin derivar-se de l’evolució de
la cultura de la qualitat, que afavoreixin la innovació
en la docència, en la recerca i en la gestió universitària,
essent un referent com a creadora de coneixement en
aquest àmbit, exportable també a altres sectors. AQU
Catalunya vol esdevenir la institució de referència en
el manteniment actualitzat dels conceptes de qualitat i
d’excel·lència que han de caracteritzar el sistema universitari de Catalunya present i futur, alineant-se amb
l’entorn internacional i escoltant amb precisió les necessitats del sector i del conjunt de la societat.
El treball de l’Agència en la demostració internacional
dels nivells de qualitat i d’excel·lència del sistema universitari de Catalunya ha de posicionar Catalunya com
un centre d’atracció de talent, d’innovació i de creació
de coneixement que contribueixi activament a la creació
de nous àmbits i espais de progrés social.
Aquesta llei s’articula en 5 capítols. Als efectes de la
seva simplificació, les referències a la Llei 1/2003, de
19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’efectuen sota
la denominació genèrica «Llei d’universitats de Catalunya».
El capítol 1, relatiu a les disposicions generals, defineix
l’Agència com a entitat de dret públic sotmesa a dret privat que actua amb objectivitat i independència; descriu
els seus objectius i funcions, i els principis d’actuació i els
valors que ha de seguir d’acord amb els estàndards i les
directrius internacionals d’assegurament de la qualitat.
S’amplien les funcions de l’Agència i s’adapten a les que
desenvolupen les agències d’assegurament extern de la
qualitat internacionalment actives.
El capítol 2 regula els òrgans de govern i consultius
de l’Agència, que manté un president o presidenta, un
Consell de Direcció i un director o directora i crea, en
el si del Consell de Direcció, una Comissió Permanent.
Amb la modificació obrada per aquesta Llei, s’estableix
un nou organigrama de govern de l’Agència, semblant
a les agències europees més avançades. Es conjuga de
forma més equilibrada la importància dels components
d’expertesa en matèria de qualitat a l’ensenyament superior i els de representació de les diferents parts actores
i grups d’interès que hi estan vinculats.
El capítol 3 està referit a l’avaluació, l’acreditació i la
certificació que són desenvolupades per comissions de
caràcter permanent, creades pel Consell de Direcció, el
qual també pot crear comissions específiques per dur a
terme encàrrecs concrets. En aquest capítol s’aprofun-
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deix en la flexibilitat de l’organització de l’Agència pel
que fa a l’establiment de comissions, d’acord amb les
prioritats del sistema universitari de Catalunya; tot atenent al fet que el concepte de qualitat té una definició en
evolució permanent, d’acord amb els nous requeriments
i exigències del context internacional i de transformació
de la pròpia societat catalana. Per a l’exercici de les
seves funcions les comissions avaluadores actuen en
els seus àmbits respectius amb les garanties adequades
d’independència, professionalitat i llibertat d’obrar. En
aquest mateix capítol es crea una Comissió d’Apel·lacions com a garantia de seguretat jurídica i objectivitat
dels actes que dicten les comissions avaluadores.
Al capítol 4, relatiu a l’avaluació i les relacions externes,
es preveu la necessitat que l’Agència sotmeti la seva activitat a avaluacions periòdiques de caràcter internacional. L’Agència, per al compliment dels seus objectius, es
relaciona amb altres entitats o òrgans d’avaluació amb la
finalitat de millorar el seu respectiu funcionament.
Al capítol 5, relatiu al règim jurídic, els recursos humans
i els recursos econòmics de l’Agència, se’n defineix el
règim jurídic aplicable, el règim d’impugnacions, els
recursos humans, el patrimoni i la contractació, els recursos econòmics, el pressupost, la comptabilitat i el
control financer, tot això tenint present que l’Agència
és una entitat integrada en el sector públic de la Generalitat.

Capítol 1. Disposicions generals
Article 1. Naturalesa
1. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya és una entitat de dret públic sotmesa a
l’ordenament jurídic privat, amb personalitat jurídica,
plena capacitat d’obrar i patrimoni propi per al compliment dels seus objectius.
2. L’Agència, en l’exercici de les seves funcions, actua
amb objectivitat i independència, sense rebre instruccions de les administracions públiques o d’altres institucions pel que fa a l’acompliment dels seus objectius.
3. L’Agència s’adscriu al departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria d’universitats, que exerceix el control d’eficàcia i eficiència sobre
la seva activitat.
Article 2. Missió i objectius
1. La finalitat de l’Agència és promoure i garantir la
qualitat de l’educació superior, d’acord amb estàndards
europeus de qualitat, i proporcionar als agents de l’educació superior els criteris i referents per assolir els màxims estàndards de qualitat en el desenvolupament de
les seves funcions, tot atenent l’interès que la societat
té per una educació superior de qualitat.
2. L’Agència té els objectius següents:
a) L’assegurament extern de la qualitat del sistema universitari de Catalunya i dels centres d’educació superior.

b) El desenvolupament de la metodologia, de les eines i
de les propostes, en l’àmbit de la qualitat, que contribueixin a situar el sistema universitari de Catalunya i els
centres d’educació superior en una posició capdavantera
a nivell internacional.
Article 3. Funcions
1. Corresponen a l’Agència les funcions següents:
a) L’avaluació, certificació, auditoria i acreditació de
la qualitat de les universitats i dels centres d’educació
superior.
b) L’avaluació, la certificació, el seguiment i l’acreditació, d’acord amb estàndards internacionals, dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials i
propis que imparteixen les universitats i d’altres centres
d’educació superior.
c) La promoció de l’avaluació i la comparació de criteris de qualitat, d’acord amb estàndards internacionals,
especialment pel que fa a la docència, la recerca, la
transferència del coneixement i la gestió.
d) L’emissió de les acreditacions de recerca i recerca
avançada del professorat agregat i catedràtic, d’acord
amb la Llei d’universitats de Catalunya.
e) L’emissió dels informes pertinents per a la contractació de professorat lector i professorat col·laborador,
d’acord amb la Llei d’universitats de Catalunya.
f) L’avaluació de l’activitat del personal docent i investigador de les universitats privades i dels centres docents
adscrits.
g) L’avaluació de l’activitat desenvolupada pel personal investigador de les universitats, i la valoració dels
mèrits individuals del personal docent i investigador,
funcionari i contractat, per a l’assignació de retribucions addicionals, d’acord amb la Llei d’universitats de
Catalunya.
h) L’observació, l’anàlisi i el debat sobre les tendències
i el desenvolupament nacional i internacional en l’àmbit
de l’educació superior, així com l’orientació experta i
l’assessorament que contribueixi a promoure l’excel·lència dels serveis prestats per les universitats i centres
d’educació superior.
i) L’elaboració d’informació estadística i d’indicadors
sobre l’educació superior i la recerca universitària per
tal de facilitar l’anàlisi de la seva situació i evolució.
j) El proveïment d’informació pública que demostri
l’estat de la qualitat i dels processos d’avaluació de la
qualitat de les universitats i dels centres d’educació superior i dels serveis que ofereixen, que contribueixi al
rendiment de comptes a la societat.
k) La promoció i el desenvolupament de la recerca i la
innovació sobre els models i els processos d’avaluació,
de certificació i d’acreditació de la qualitat.
l) La representació internacional del sistema de garantia
externa de qualitat corresponent al sistema universitari
de Catalunya i la participació en el desenvolupament de
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.
3.01.01.
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m) La promoció d’avaluacions temàtiques i el desenvolupament de processos d’avaluació i garantia externa
de la qualitat.
n) Les tasques que li siguin encarregades pel departament competent en matèria d’universitats, per les universitats i pels centres d’educació superior, mitjançant
conveni.
o) La resta de funcions que li atribueixen les lleis que
facin referència a l’Agència, els seus estatuts i l’altra
normativa vigent.

3. L’avaluació de la qualitat, la certificació dels processos i l’acreditació dels ensenyaments del sistema
universitari de Catalunya s’han d’orientar a llur adequació permanent a les demandes socials, als requisits
de qualitat de formació universitària i a la millora contínua de llurs processos, en el marc de l’Espai Europeu
d’Educació Superior.

Capítol 2. Òrgans de govern i consultius

2. L’Agència ha d’Informar el Govern i el Parlament
de Catalunya sobre l’evolució de l’educació superior a
Catalunya.

Article 5. Òrgans de govern

Article 4. Principis d’actuació i valors de l’Agència

b) El Consell de Direcció.

1. L’Agència actua d’acord amb els principis de competència científica i tècnica, legalitat, seguretat jurídica i
independència, i d’acord amb els estàndards i les directrius internacionals d’assegurament de la qualitat.

c) El director o directora.

2. Els valors que guien l’actuació de l’Agència són els
següents:
a) L’enfocament europeu en les accions d’integració
del sistema universitari a l’Espai Europeu d’Educació
Superior.
b) La cooperació amb les universitats i l’Administració
de la Generalitat per a generar el major valor afegit en
els seus serveis i activitats. L’Agència té en compte la
diversitat i la pluralitat en el camp de l’avaluació de la
qualitat.
c) La cooperació i coordinació amb altres agències i
organismes nacionals i internacionals que tinguin la
mateixa finalitat.
d) La potenciació de la participació dels i les estudiants
en els processos de garantia de la qualitat.
e) L’obertura, receptivitat i integració envers les demandes socials, especialment les relacionades amb l’educació superior.
f) La transparència, entesa com l’accés públic a una
informació completa, exacta i clara sobre l’activitat de
l’Agència i la situació del sistema universitari.
g) L’assegurament intern i extern de la qualitat a l’Agència.
h) La innovació contínua en metodologies i processos.
i) El treball en xarxa amb el personal i les persones
col·laboradores de l’Agència.
j) L’assegurament de l’expertesa i professionalitat del
personal i les persones col·laboradores d’AQU Catalunya.
k) L’efectivitat de l’Agència, entesa en el sentit que
l’Agència comparteix el benefici del coneixement i l’experiència del seu treball amb l’Administració, les universitats i la resta de la societat i proporciona informació que facilita una millor presa de decisions en l’àmbit
de l’educació superior.
3.01.01.
Tramitacions en curs

El òrgans de govern de l’Agència són els següents:
a) El president o presidenta.

Article 6. El president o presidenta
1. El president o presidenta de l’Agència, que també ho
és del Consell de Direcció i de la seva Comissió Permanent, es nomena pel Govern de la Generalitat, a propos
ta de la persona titular del departament de l’Administració
de la Generalitat competent en matèria d’universitats,
d’entre personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit
acadèmic, per un període de sis anys, sense possibilitat
de renovació.
2. El president o presidenta es pot cessar pel Govern
de la Generalitat, a proposta de la persona titular del
departament competent en matèria d’universitats, per
les causes següents:
a) Per incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
b) Per condemna a causa de delicte per sentència ferma.
c) Per incompliment greu de les obligacions del càrrec.
d) Per renúncia.
e) Pel transcurs del termini del seu mandat.
3. El president o presidenta se sotmet al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs de l’Administració de
la Generalitat.
Article 7. El Consell de Direcció
1. El Consell de Direcció és l’òrgan superior de govern
de l’Agència.
2. El Consell de Direcció està constituït per les persones
membres següents:
a) El president o presidenta de l’Agència.
b) Tres rectors o rectores en representació de les universitats públiques catalanes i de la Universitat Oberta
de Catalunya, amb elecció entre ells i elles.
c) Dos presidents o presidentes dels consells socials de
les universitats públiques catalanes, amb elecció entre
ells i elles.
d) Un rector o rectora en representació de les universitats privades catalanes, amb elecció entre ells i elles.
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e) Dues persones destacades de la comunitat acadèmica de les universitats públiques de Catalunya, elegides pel Consell Interuniversitari de Catalunya. En el
procediment per a la seva elecció, que ha d’aprovar el
Consell Interuniversitari de Catalunya, s’ha de preveure
l’alternança de la representació de totes les universitats
públiques catalanes, així com de tots els àmbits de coneixement.
f) Dos estudiants o estudiantes elegides pel Consell
Interuniversitari de Catalunya, entre un estudiant o estudianta de grau i un de postgrau, que formin part dels
claustres de les universitats públiques catalanes. En el
procediment per a la seva elecció, que ha d’aprovar el
Consell Interuniversitari de Catalunya, s’ha de preveure
l’alternança de la representació de totes les universitats
públiques catalanes.
g) Dues persones representatives de la societat catalana
nomenades per la persona titular del departament de
l’Administració de la Generalitat competent en matèria
d’universitats, entre personalitats de l’àmbit cívic, cultural, professional, econòmic, laboral i social.
h) Dues persones del departament de l’Administració
de la Generalitat competent en matèria d’universitats,
nomenades per la seva persona titular.
i) El director o directora de l’Agència.
3. Les persones membres del Consell de Direcció, a
excepció feta del president o presidenta i del directora
o directora de l’Agència, es nomenen d’acord amb els
períodes següents:
a) Els rectors o rectores, els presidents o presidentes dels
consells socials i els i les estudiants es nomenen per un
període de 2 anys, no renovable.
b) La resta de persones membres del Consell de Direcció
són nomenades per un període de 3 anys, no renovable.
4. Les persones membres del Consell de Direcció nomenades per raó del càrrec que ostenten cessen en la
seva representació quan cessen en aquest.
5. El Consell de Direcció nomena un secretari o secretària, a proposta del president o presidenta, que actua
també com a secretari o secretària de la Comissió Permanent. Assisteix a les reunions d’aquests òrgans amb
veu, però sense vot.
6. El Consell de Direcció s’ha de reunir, de manera
ordinària, dues vegades l’any, com a mínim. Perquè es
pugui reunir en sessió extraordinària és necessària la
decisió del president o presidenta o, almenys, l’acord
d’una tercera part de les seves persones membres.
Article 8. La Comissió Permanent del Consell
de Direcció
1. Dins el Consell de Direcció s’ha de constituir una
Comissió Permanent que exerceix les funcions que li
delegui el Consell de Direcció i les que, si s’escau, li
atribueixin els Estatuts de l’Agència.
2. La Comissió Permanent està constituïda per les persones membres següents:
a) El president o presidenta.

b) Un rector o rectora d’entre els i les que es preveuen
en l’apartat b) de l’article 7.2.
c) Un o una estudiant.
d) Una persona destacada de la comunitat acadèmica.
e) Una persona membre d’entre les que es preveuen en
els apartats c), d) o g) de l’article 7.2.
f) Una persona membre d’entre les que es preveuen a
l’apartat h) de l’article 7.2.
g) El director o directora de l’Agència.
3. Les persones membres de la Comissió Permanent
són nomenades pel Consell de Direcció, a proposta
del president o presidenta de l’Agència, d’entre els seus
membres.
4. La Comissió Permanent s’ha de reunir amb la periodicitat que determinin els Estatuts de l’Agència.
Article 9. El director o directora
1. El director o directora assumeix la direcció tècnica
i administrativa de l’Agència i executa els acords del
Consell de Direcció i de la Comissió Permanent.
2. El director o directora es designa per la persona titular del departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria d’universitats, a proposta del
president o presidenta, escoltat el Consell de Direcció,
per un període de quatre anys prorrogable per una sola
vegada, d’acord amb els principis de mèrit i capacitat
i criteris d’idoneïtat i mitjançant un procediment que
garanteixi els principis de publicitat i concurrència.
Article 10. Òrgans consultius
1. Els òrgans consultius de l’Agència són els següents:
a) La Comissió Assessora.
b) El Comitè Tècnic Extern.
2. El Consell de Direcció de l’Agència pot acordar la
constitució d’altres òrgans assessors amb la composició i les funcions consultives que determini el propi
Consell.
Article 11. La Comissió Assessora
1. La Comissió Assessora és l’òrgan amb funcions de
consulta i de propostes d’actuació amb l’objectiu de contribuir a la cooperació entre l’Agència i les universitats
en el desenvolupament de les respectives competències.
2. La Comissió Assessora està formada pels rectors o
rectores de les universitats públiques catalanes, pel rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, pels
rectors o rectores de les universitats privades catalanes i
pels presidents o presidentes dels consells socials.
Article 12. El Comitè Tècnic Extern
1. El Comitè Tècnic Extern és l’òrgan de caràcter consultiu que col·labora amb l’Agència en la definició i millora dels procediments i en l’elaboració de propostes
d’actuació, amb la finalitat de garantir la qualitat de les
activitats de l’Agència, d’acord amb referents internacionals.
3.01.01.
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2. El Comitè Tècnic Extern està format per persones
expertes nacionals i internacionals de reconegut prestigi, nomenades pel Consell de Direcció, a proposta del
director o directora de l’Agència.

Capítol 3. Avaluació, acreditació i certificació
Article 13. Òrgans d’avaluació, acreditació i cer
tificació

president o presidenta de l’Àgència, d’acord amb els
períodes següents:
a) El president o presidenta de la Comissió es nomena pel mateix període que li correspon com a persona
membre del Consell de Direcció.
b) La resta de persones membres es nomenen per un període de quatre anys prorrogables per una sola vegada.
Les persones membres de la Comissió d’Apel·lacions
es renoven per meitats cada dos anys, dos mesos abans
d’expirar el seu període de mandat.

1. Correspon al Consell de Direcció la creació de les
comissions d’avaluació, d’acreditació i de certificació
de caràcter permanent per a l’acompliment de les funcions de l’Agència, així com la creació de les comissions
específiques de caràcter no permanent per al desenvolupament d’encàrrecs concrets.

4. Els procediments i el reglament de funcionament
intern de la Comissió d’Apel·lacions són aprovats pel
Consell de Direcció, a proposta de la Comissió d’Apel·lacions, i han de ser públics.

2. Les comissions, que actuen amb independència tècnica, aproven les avaluacions que faci l’Agència en llurs
àmbits respectius.

Capítol 4. Avaluació i relacions de l’Agència

3. Les directrius generals dels processos d’avaluació,
que han de ser públiques, són aprovades pel Consell
de Direcció, escoltades les comissions corresponents, i
amb l’assessorament del Comitè Tècnic Extern.

D’acord amb els estàndards i les directrius internacionals per a l’assegurament de la qualitat, l’Agència s’ha
de sotmetre periòdicament, a proposta del Consell de
Direcció, a una avaluació externa internacional de la
qualitat dels serveis que presta adreçada a la seva millora constant i al seu reconeixement extern.

4. Els procediments i els reglaments de funcionament
intern de les comissions són aprovats per les pròpies
comissions i han de ser públics.
5. Les comissions han d’estar formades per persones de
reconegut prestigi acadèmic, científic o professional i
per especialistes en les tasques pròpies de la comissió
respectiva.
6. Les persones membres de les comissions són nomenades pel Consell de Direcció, a proposta del president
o presidenta de l’Agència, per un període màxim de
quatre anys no renovable, sens perjudici que puguin
tornar a designar-se pel mateix període, transcorreguts
vuit anys des de la seva anterior designació.

Article 15. Avaluació externa de l’Agència

Article 16. Relacions externes
1. Per al compliment dels seus objectius i l’exercici de
les seves funcions, l’Agència es relaciona amb altres
entitats o òrgans amb funcions d’avaluació en els àmbits
de la seva competència.
2. Les relacions externes de l’Agència es fonamenten
en el principi de col·laboració i tenen com a finalitat
millorar el funcionament de les respectives entitats o
òrgans amb funcions d’avaluació.

7. Els presidents o presidentes de les comissions es nomenen d’entre les seves persones membres pel Consell
de Direcció, a proposta del president o presidenta de
l’Agència.

Capítol 5. Règim jurídic, recursos humans i eco
nòmics

Article 14. La Comissió d’Apel·lacions

1. L’Agència es regeix per aquesta Llei; per les disposicions reguladores de les entitats que conformen el sector
públic de l’Administració de la Generalitat, pels seus
Estatuts i per la resta de normativa vigent que li sigui
d’aplicació.

1. La Comissió d’Apel·lacions és la comissió encarregada de revisar els actes de les comissions d’avaluació,
de certificació i d’acreditació. Les seves resolucions
esgoten la via administrativa.
2. La Comissió d’Apel·lacions està constituïda per les
persones membres següents:
a) Una persona membre del Consell de Direcció, que
exerceix la presidència de la Comissió.
b) Un nombre no inferior a quatre a determinar pel
Consell de Direcció, de persones membres amb prestigi
acadèmic, científic o professional i competència tècnica,
que no pertanyin a cap altra comissió de l’Agència.
3. Les persones membres de la Comissió d’apel·lacions
són nomenades pel Consell de Direcció, a proposta del
3.01.01.
Tramitacions en curs

Article 17. Règim jurídic

2. L’Agència sotmet la seva activitat en les relacions externes, amb caràcter general, a les normes de dret civil,
mercantil i laboral que li siguin aplicables. L’Agència
resta sotmesa al dret públic en els àmbits següents:
a) El règim de funcionament i d’adopció d’acords dels
òrgans col·legiats.
b) Les relacions amb l’Administració de la Generalitat,
amb les universitats públiques i amb altres administracions i entitats públiques.
c) Els actes d’avaluació, acreditació i certificació i els
que impliquin l’exercici de potestats públiques.
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d) El règim de responsabilitat patrimonial en front les
persones usuàries.
3. El règim de funcionament i d’adopció d’acords dels
seus òrgans col·legiats se subjecta a la normativa de
l’Administració de la Generalitat aplicable als dits òrgans.
Article 18. Contracte programa
Les relacions de l’Agència amb el Govern, mitjançant
el departament de l’Administració de la Generalitat
competent en matèria d’universitats, s’articulen a través
d’un contracte programa que ha d’incloure, almenys,
els objectius a assolir, el finançament vinculat als resultats obtinguts, així com els instruments de seguiment
de la seva activitat.
Article 19. Estatuts
1. Els Estatuts de l’Agència són aprovats pel Govern de
la Generalitat a proposta de la persona titular del departament competent en matèria d’universitats i a iniciativa
del Consell de Direcció de l’Agència.
2. Els Estatuts han de determinar, com a mínim, les
funcions dels òrgans de govern, l’estructura orgànica i
les normes de funcionament de l’Agència.
Article 20. Règim d’impugnacions
1. Els actes del Consell de Direcció, de la Comissió
Permanent i del president o presidenta de l’Agència exhaureixen la via administrativa.
2. Els actes del director o directora no exhaureixen la
via administrativa i poden ser objecte de recurs d’alçada
davant del president o presidenta de l’Agència.
3. Els actes d’avaluació, d’acreditació i de certificació
dictats per les comissions avaluadores no exhaureixen la
via administrativa i poden ser objecte de recurs d’alçada
davant de la Comissió d’Apel·lacions.
Article 21. Recursos humans
El personal de l’Agència està format per:
a) Personal propi, contractat en règim de dret laboral,
tot respectant els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i
publicitat.
b) Personal de l’Administració de la Generalitat i de les
universitats públiques que li puguin ser adscrits, d’acord
amb la normativa vigent.
Article 22. Patrimoni i contractació
1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència els béns i
els drets que li són adscrits i els béns i els drets propis
de qualsevol naturalesa que adquireixi o rebi per qualsevol títol, els quals han de ser registrats en l’inventari
corresponent.
2. Els béns de l’Agència afectats a l’exercici de les seves
funcions tenen la consideració de domini públic i gaudeixen de les exempcions tributàries que corresponen
als béns d’aquesta naturalesa.

3. La gestió del patrimoni de l’Agència està subjecta a la
normativa reguladora del patrimoni de l’Administració
de la Generalitat.
4. La contractació de l’Agència es regeix per la normativa de contractes del sector públic.
Article 23. Recursos econòmics
Els recursos econòmics de l’Agència són:
a) Els recursos que se li assignin amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.
b) Els rendiments procedents dels béns i dels drets propis o que tingui adscrits.
c) Els ingressos derivats de l’exercici de la seva activitat.
d) Les subvencions i les donacions d’entitats públiques
i privades o de particulars.
e) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, si
escau, d’acord amb la normativa vigent.
f) Qualssevol altres que li puguin correspondre.
Article 24. Pressupost, comptabilitat i control
financer
1. El pressupost de l’Agència és anual i se subjecta a la
normativa reguladora de les entitats que conformen el
sector públic de la Generalitat, la normativa reguladora
de les seves finances públiques i les successives lleis de
pressupostos.
2. L’Agència ha d’aplicar el Pla de comptabilitat pública
de la Generalitat.
3. El control de caràcter financer de l’activitat de l’Agència es du a terme per mitjà del procediment d’auditoria,
efectuada d’acord amb la normativa reguladora de les
finances públiques de la Generalitat.
Article 25. Dissolució i modificació
1. La dissolució de l’Agència es produeix per llei, la qual
ha d’establir el procediment de liquidació i la forma
mitjançant la qual els òrgans de l’Agència continuen
exercint provisionalment les funcions fins que la liquidació sigui total.
2. La modificació de la naturalesa jurídica de l’Agència
requereix una llei del Parlament de Catalunya.

Disposicions transitòries
Primera. Adaptació del Consell de Direcció
En el termini màxim de tres mesos a comptar a partir de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Consell de Direcció
ha d’adaptar llur composició al que estableix l’article 7
i les persones membres han de ser designades i nomenades en aquest termini. Mentrestant resta prorrogat el
mandat de les persones membres que abans de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei integren el Consell de Direcció.
3.01.01.
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Segona. Adaptació de les comissions
En el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, s’han de constituir les
comissions que han de ser creades d’acord amb el que
estableix el capítol 3 d’aquesta Llei. Mentrestant, les comissions creades per la Llei d’universitats de Catalunya
continuen vigents i segueixen exercint les seves funcions, d’acord amb els seus procediments i reglaments de
funcionament intern.
Tercera. Primera renovació de la Comissió d’A
pel·lacions

relatiu a la documentació de l’expedient de l’Avantprojecte de llei d’AQU Catalunya.
Document núm. 3
Annex a la Memòria del tràmit d’audiència de 23 de
desembre de 2009, de data 11 de maig de 2010.
Document núm. 4
2n. informe de la Direcció General de Modernització
de l’Administració sobre l’Avantprojecte de llei d’AQU
Catalunya, de 10 de maig de 2010.
Document núm. 5

La primera renovació de la Comissió d’Apel·lacions s’ha
de produir en el termini de quatre anys a comptar des de
l’endemà de la seva constitució.

2n. informe de la Direcció General de Pressupostos sobre l’Avantprojecte de llei d’AQU Catalunya, de data 7
de maig de 2010.

Quarta. Mandat del president o presidenta de
l’Agència

Document núm. 6

El president o presidenta de l’Agència que exerceixi les
seves funcions a l’entrada en vigor d’aquesta llei exerceix el seu càrrec fins que expiri el mandat per al qual
va ser nomenat o nomenada i continua en funcions fins a
l’elecció d’un nou president o presidenta. Pot ser reelegit
o reelegida de forma immediata per a un nou mandat
de sis anys.

Certificat de la secretària del Govern, conforme l’Avantprojecte de llei d’AQU Catalunya es va informar favorablement en la sessió de Consell Tècnic d’11 de maig
de 2010.
Document núm. 7
Informe jurídic final emès per l’Àrea d’Assessorament
Jurídic en l’Àmbit d’Universitats i Recerca, de data 23
de desembre de 2009.
Document núm. 8

Disposició derogatòria
A l’entrada en vigor d’aquesta llei, resten derogats els
capítols II i III del títol VII de la Llei d’universitats de
Catalunya.

Memòria del tràmit d’audiència de 23 de desembre
de 2009, on consten les consultes formulades, les al·
legacions presentades, les raons que han dut a estimarles o desestimar-les i la incidència de les consultes i les
al·legacions en la redacció final de l’Avantprojecte de
llei d’AQU Catalunya.

Disposició final única

Document núm. 9

Els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya aprovats pel Decret 93/2003,
d’1 d’abril (DOGC núm. 3862, 10.4.2003), han de ser
adaptats al que estableix aquesta llei en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’endemà de la data
de constitució del Consell de Direcció. Mentrestant,
són d’aplicació els estatuts vigents en tot allò que no
la contradiguin.

Comentaris a les observacions fetes per la Universitat
de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili en relació amb
l’Avantprojecte de llei d’AQU Catalunya, elaborat per
AQU Catalunya en data 21 de desembre de 2009.
Document núm. 10
Comentaris a l’informe emès per l’Institut Català de les
Dones en relació amb l’Avantprojecte de llei, emès per
AQU Catalunya en data 21de desembre de 2009.
Document núm. 11

Antecedents del Projecte de llei
Índex de l’expedient del Projecte de llei de l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya1

Escrit de la Universitat Rovira i Virgili d’11 de desembre de 2009, amb observacions a l’Avantprojecte de llei
d’AQU Catalunya.

Document núm. 1

Document núm. 12

Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (en endavant, AQU
Catalunya).

Escrit de la Universitat de Lleida de 9 de desembre de
2009, amb observacions a l’Avantprojecte de llei d’AQU
Catalunya.

Document núm. 2

Document núm. 13

Certificat del secretari general del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de 19 de maig de 2010,

Comentaris a l’informe de la Direcció General de Modernització de l’Administració sobre l’Avantprojecte
de llei d’AQU Catalunya de 19 de novembre de 2009,
elaborat per AQU Catalunya en data 25 de novembre
de 2009.

1. La documentació s’ha relacionat en ordre descendent.

3.01.01.
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Document núm. 14

Document núm. 25

Informe de la Direcció General de Modernització de
l’Administració sobre l’Avantprojecte de llei d’AQU
Catalunya, de 19 de novembre de 2009.

Nota de la Direcció General de Modernització de l’Administració sobre l’Avantprojecte de llei d’AQU Catalunya, de 28 d’octubre de 2009.

Document núm. 15

Document núm. 26

Certificat del secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya de 17 de novembre de 2009, conforme
la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya va
emetre informe favorable sobre l’Avantprojecte de llei
d’AQU Catalunya.

Informe jurídic emès per l’Àrea d’Assessorament Jurídic
en l’Àmbit d’Universitats i Recerca, de data 16 d’octubre
de 2009.

Document núm. 16
Informe Interdepartamental d’Impacte de Gènere relatiu a l’Avantprojecte de llei d’AQU Catalunya, emès per
l’Institut Català de les Dones en data 16 de novembre
de 2009.
Document núm. 17
Correus electrònics dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, a les Terres d’Ebre, a Girona, a Lleida i
a Tarragona, conforme no s’han formulat al·legacions al
text de l’Avantprojecte de llei d’AQU Catalunya.
Document núm. 18
Edicte de 13 de novembre de 2009, pel qual se sotmet a
informació pública l’Avantprojecte de llei de l’Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
Document núm. 19
2a nota de la Direcció General de Modernització de
l’Administració sobre l’Avantprojecte de llei d’AQU
Catalunya, de 9 de novembre de 2009.
Document núm. 20
Informe de la Direcció General de Patrimoni sobre
l’Avantprojecte de llei d’AQU Catalunya, de 9 de novembre de 2009.
Document núm. 21
Certificat de la secretària de Govern, conforme l’Avantprojecte de llei d’AQU Catalunya va quedar vist a la
sessió de Consell Tècnic de 3 de novembre de 2009, per
tal de continuar amb la seva tramitació.

Document núm. 27
Memòria justificativa elaborada pel president d’AQU
Catalunya, que porta data de 9 d’octubre de 2009. La
memòria incorpora la taula de vigències.
Document núm. 28
Memòria econòmica elaborada pel president d’AQU
Catalunya, que porta data de 9 d’octubre de 2009.
Document núm. 29
Informe-proposta de creació/participació o modificació d’entitats, d’acord amb el que estableix l’Acord de
Govern de 23 de setembre de 2008, pel qual s’aproven
els criteris per a la creació i modificació d’entitats del
sector públic de la Generalitat i per a la incorporació o
presa de participacions en d’altres, per a la incorporació
de determinades dades als sistemes d’informació corporativa de la Generalitat i es fixen les directrius per a la
tramitació de les propostes d’acord del Govern i altres
actes relatius a fundacions.
Document núm. 30
Proposta d’Acord del Govern de la Generalitat, pel qual
s’aprova la memòria preliminar a l’inici de la tramitació
de l’Avantprojecte de llei, aprovat en la sessió de Govern
de 21 de juliol de 2009.
Document núm. 31
CD adjuntant la versió del Projecte de Llei d’AQU Catalunya aprovat pel Govern de la Generalitat en data 18 de
maig de 2009 i aquest índex en suport informàtic.
N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Document núm. 22
Informe de la Direcció General de Pressupostos sobre
l’Avantprojecte de llei d’AQU Catalunya, de data 2 de
novembre de 2009.
Document núm. 23
Informe de la Direcció General de Tributs sobre l’Avantprojecte de llei d’AQU Catalunya, de data 2 de novembre de 2009.
Document núm. 24
Comentaris a la nota de la Direcció General de Modernització de l’Administració sobre l’Avantprojecte de llei
d’AQU Catalunya, elaborat per AQU Catalunya en data
30 d’octubre de 2009.

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 71942).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat del que són fixats amb
caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’1.06.2010.
3.01.01.
Tramitacions en curs
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3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de reconeixement del
Penedès com a àrea funcional de planificació
Tram. 202-00044/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 71970, 71976).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia.
Finiment del termini: 02.06.2010; 09:30 h.

Proposició de llei d’addició de l’apartat
5 de l’article 26 de la Llei 2/2009, del 12
de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries
Tram. 202-00078/08

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 71952).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.06.2010 al 10.06.2010).
Finiment del termini: 11.06.2010; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

Proposició de llei de regulació de les
festes tradicionals amb bous
Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, del 16 de març,
per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i de l’article 12 de
la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de
política territorial
Tram. 202-00046/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 71970, 71976).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia.
Finiment del termini: 02.06.2010; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

3.01.02.
Tramitacions en curs

Tram. 202-00079/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 71829).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 04.06.2010 al 15.06.2010).
Finiment del termini: 16.06.2010; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.
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Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures
urgents de contenció de la despesa i en matèria
fiscal per a la reducció del dèficit públic
3.10.
3.10.10.

Procediments que es clouen amb
l’adopció de resolucions
Control dels decrets llei

Control del Decret llei 3/2010, del 29 de
maig, de mesures urgents de contenció
de la despesa i en matèria fiscal per a la
reducció del dèficit públic
Tram. 203-00006/08

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 71987 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 01.06.2010

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’i
de juny de 2010, ha pres coneixement del Decret llei
3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció
de les despeses i en matèria fiscal per a la reducció del
dèficit públic, publicat al DOGC 5639, i ha manifestat
que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli
pel procediment que estableix l’article 136 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 1 de juny de 2010.

A la Mesa del Parlament
Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generalitat
de Catalunya,
Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat
de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del Conseller d’Economia i Finances
s’aprova el Projecte de Decret Llei 3/2010, de 29 de
maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i
en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.»
I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el vint-i-nou de maig de dos mil
deu.
Barcelona, 29 de maig de 2010
Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat
i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix
l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
promulgo el següent

Preàmbul
La profunditat de la crisi econòmica ha portat tots els
estats a posar en marxa, en gran part de forma coordinada, mesures proactives per tal de mantenir en
un nivell elevat la demanda dels sistemes econòmics
respectius i també per donar suport als sectors socials
que han patit un major impacte de la crisi. Aquestes
mesures, juntament amb l’efecte del funcionament dels
estabilitzadors automàtics existents en les economies
modernes, han donat lloc que, amb caràcter general, les
administracions públiques hagin assolit elevats nivells
de dèficit desconeguts en les darreres dècades.
Un cop ha començat a remetre la crisi econòmica en
l’àmbit internacional, calia iniciar un procés de recuperació dels equilibris en les finances públiques. En l’àmbit de la Unió Econòmica i Monetària s’han acordat
calendaris específics per tal que cadascun dels països
que integren la Unió situï el nivell del seu dèficit dins
dels marges que preveu el Pacte d’estabilitat i creixement, és a dir, dins del límit del 3% en relació amb el
seu producte interior brut. Tanmateix, la inestabilitat en
els mercats financers i els problemes específics de les finances d’alguns països integrants de la UEM han acabat
generant dificultats creixents per al finançament de les
administracions públiques i l’extensió en els mercats de
la desconfiança sobre la capacitat efectiva d’aquestes per
portar a terme el procés de consolidació fiscal.
La UEM ha reaccionat creant, conjuntament amb el
Fons Monetari Internacional, un mecanisme de suport
i rescat de les finances públiques dels seus estats membres com a instrument per aportar credibilitat als mercats financers. Tanmateix, aquesta mesura ha exigit un
major compromís per part dels estats membres i, en
especial, per aquells que presenten desequilibris més
greus en les seves finances, la qual cosa els ha forçat a
accelerar els seus plans de consolidació i a fer-los més
estrictes.
Aquest ha estat també el cas d’Espanya, on el Govern de
l’Estat, per mitjà del Reial decret llei 8/2010, de 20 de
maig, ha adoptat mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, entre les quals inclou determinats
aspectes de caràcter bàsic que, per tant, són d’aplicació
general a les comunitats autònomes.
En aquest context, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit posar en marxa diverses mesures per tal
d’accelerar la reducció del seu propi dèficit públic.
Amb aquest objectiu, les mesures que s’adopten en
aquest Decret llei són: la modificació de la Llei 25/2009,
del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2010, per tal de reduir les despeses del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, incloent-hi els alts càrrecs i les despeses de
personal de les entitats que pertanyen al seu sector públic, incloent-hi el personal directiu. Respecte d’aquestes
darreres es preveu efectuar una retenció dels saldos a
percebre en els crèdits de transferències i aportacions
3.10.10.
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que s’haurà d’aplicar en la part proporcional de la massa salarial no vinculada a pactes derivats de conveni
col·lectiu. L’aplicació de les reduccions en els crèdits
pressupostaris en relació amb els convenis i concerts
es fonamenta en l’aplicació dels criteris d’analogia retributiva envers els empleats públics i en l’origen públic
dels fons destinats al seu finançament. Totes aquestes
mesures no poden afectar en cap cas la qualitat dels serveis prestats.
D’altra banda, s’exercita la capacitat normativa reconeguda a la Generalitat de Catalunya sobre l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
ja que s’introdueixen modificacions en els tipus generals, així com sobre l’impost especial sobre determinats
mitjans de transport.

«Article 23. Retribucions del personal funcionari i altre
personal no sotmès a la legislació laboral per als mesos
de gener a maig de 2010
»1. Des de l’1 de gener de 2010 fins al 31 de maig de
2010, les retribucions íntegres del personal funcionari
en actiu experimenten un augment global del 0,3% respecte a les fixades per a l’exercici del 2009.»
Segon. S’afegeix un nou article 23 bis a la Llei 25/2009,
del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2010, que resta redactat de la manera
següent:
«Article 23 bis. Retribucions del personal funcionari i
altre personal no sotmès a la legislació laboral per als
mesos de juny a desembre de 2010

La urgència en l’adopció d’aquestes mesures justifica
que el Govern faci ús de la facultat legislativa excepcional del decret llei que li reconeix l’article 64 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, ja que concorre el supòsit
de fet que l’habilita a recórrer-hi: la necessitat extraordinària i urgent. Així, és necessari actuar de manera
immediata i portar a terme, en especial les modificacions en la vigent Llei de pressupostos, que s’han de
considerar necessàries per tal d’adaptar aquesta Llei a
les disposicions que amb caràcter de bàsiques ha dictat
l’Estat, modificacions que, per tant, s’ajusten escrupolosament a allò que es determina en la norma estatal i que
produirà efectes quant a la matèria retributiva a partir
de l’1 de juny de 2010. Per tant, no s’altera el contingut
material i bàsic de la competència del Parlament atès
que tal com va succeir en la Llei de pressupostos vigent
en matèria retributiva existeix una vinculació amb la
normativa bàsica.

»1. Des de l’1 de juny de 2010 fins al 31 de desembre de
2010, el conjunt de les retribucions del personal funcio
nari en actiu experimenten una reducció del 5% en termes anuals respecte a les vigents a 31 de maig de 2010.

Aquest Decret llei, en relació amb la reducció de retribucions i vista la potestat del Parlament de Catalunya
i de les institucions que en depenen de fixar-ne l’abast,
es limita a recollir que el Departament d’Economia i
Finances efectuarà les retencions en els crèdits pressupostaris que es derivin dels acords presos per aquestes
institucions.

»4. Les retribucions que tenen caràcter d’absorbibles,
la indemnització per residència i les indemnitzacions
per raó de serveis es regeixen per llur normativa específica i pel que disposa aquesta Llei, i no experimenten
cap increment respecte a les fixades per a l’exercici del
2009.»

El Decret llei conté 6 articles, 7 disposicions addicionals, una disposició derogatòria i una de final, d’entrada
en vigor, en la qual es preveu una vacatio legis inferior
a l’ordinària, atenent la seva excepcionalitat i urgència,
amb excepció de les mesures en matèria tributària.
Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’article
64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del conseller
d’Economia i Finances i d’acord amb el Govern,

Decreto:
Article 1. Modificacions a la Llei 25/2009
Primer. Es modifica el títol i l’apartat 1 de l’article 23
de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que resta
redactat de la manera següent:
3.10.10.
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»2. El que estableix l’apartat 1 s’entén sens perjudici
de l’adequació de les retribucions complementàries, si
cal, per assegurar que les retribucions assignades a cada
lloc de treball mantenen una relació adequada amb el
contingut d’especial dificultat tècnica, de dedicació,
de responsabilitat, de perillositat o de penositat, amb
l’informe favorable del departament competent en matèria de funció pública i del Departament d’Economia
i Finances.
»3. Les retribucions de la resta de personal no laboral
en servei actiu, exclosos els alts càrrecs, experimenten
la mateixa reducció que les dels funcionaris, d’acord
amb els apartats 1 i 2.

Tercer. Es modifica el títol, el primer paràgraf de l’apartat 1, les lletres b i d del mateix apartat i l’apartat 5 de
l’article 24 de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010,
que resta redactat de la manera següent:
«Article 24. Retribucions del personal funcionari per
als mesos de gener a maig de 2010
»1. Des de l’1 de gener de 2010 fins al 31 de maig de
2010, les retribucions que han de percebre els funcionaris, d’acord amb el sistema retributiu que estableix
el Text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, són
les següents:
[...]
»b) La paga extraordinària del mes de juny de 2010
inclourà una mensualitat de sou, triennis i complement
de destinació, sense que sigui d’aplicació la reducció del
5%, en termes anuals, prevista a l’article 24 bis.
[...]
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»d) El complement específic assignat al lloc de treball
que es desenvolupi es percep en dotze mensualitats ordinàries i dues d’addicionals els mesos de juny i desembre per l’import equivalent a la mensualitat ordinària del
complement específic. A la paga addicional del mes de
juny de 2010, no li serà d’aplicació la reducció del 5%,
en termes anuals, prevista a l’article 24 bis.
»5. Des de l’1 de gener de 2010 fins al 31 de maig de
2010, el personal al qual no siguin aplicables les retribucions fixades a l’apartat 1 percep un increment no superior al 0,3% sobre les retribucions del 2009, sense perjudici de l’aplicació del que estableix l’article 23.3.»
Quart. S’afegeix un nou article 24 bis a la Llei 25/2009,
del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de

Catalunya per al 2010, que resta redactat de la manera
següent:
«Article 24 bis. Retribucions del personal funcionari
per als mesos de juny a desembre de 2010
»1. Des de l’1 de juny de 2010 fins al 31 de desembre de
2010, les retribucions que han de percebre els funcio
naris, d’acord amb el sistema retributiu que estableix
el Text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, són
les següents:
»a) El sou i els triennis, segons el grup en què es classifiquen els cossos i les escales, d’acord amb les equivalències que estableix la Llei de l’Estat 7/2007, del 12
d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, referents
a dotze mensualitats:

Grup
(Decret legislatiu 1/1997,
del 31 d’octubre)

Grup/subgrup equivalent
(Llei de l’Estat 7/2007,
del 12 d’abril)

A
B
–
C
D
E

A1
A2
B
C1
C2
Agr. professionals

»b) La paga extraordinària del mes de juny de 2010 s’ha
d’acreditar d’acord amb el que preveu l’article 24.1. La
paga extraordinària del mes de desembre de 2010 in-

Sou
(euros)

Triennis
(euros)

13.308,60
11.507,76
10.059,24
8.640,24
7.191,00
6.581,64

511,80
417,24
366,24
315,72
214,80
161,64

clourà una mensualitat del complement de destinació un
cop aplicada la reducció del 5% en termes anuals, més
la quantia en concepte de sou i triennis següents:

Grup		
(Decret legislatiu 1/1997,
del 31 d’octubre)

Grup/subgrup equivalent
(Llei de l’Estat 7/2007,
del 12 d’abril)

Sou
(euros)

Triennis
(euros)

A
B
–
C
D
E

A1
A2
B
C1
C2
Agr. professionals

623,62
662,32
708,25
608,34
592,95
548,47

23,98
24,02
25,79
22,23
17,71
13,47

»c) El complement de destinació corresponent a cadascun dels nivells dels llocs de treball, que té els imports
següents, referit a dotze mensualitats:

3.10.10.
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Nivell

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Euros

11.625,00
10.427,16
9.988,80
9.550,20
8.378,40
7.433,64
6.995,04
6.556,92
6.118,08
5.680,20
5.276,40
5.007,00
4.737,48
4.467,96
4.199,16
3.929,28
3.660,12
3.390,36
3.120,84
2.851,44
2.582,28
2.447,64
2.312,52
2.178,00
2.043,24
1.908,48
1.706,52
1.505,04
1.302,84
1.101,00

»d) El complement específic assignat al lloc de treball
que es desenvolupi es percep en dotze mensualitats ordinàries i dues d’addicionals els mesos de juny i desembre per l’import equivalent a la mensualitat ordinària de
complement específic. La quantia de les mensualitats
ordinàries a partir de l’1 de juny de 2010 tindran una
reducció del 5% respecte de la vigent a 31 de maig de
2010. A la paga addicional del mes de juny de 2010 no
li serà d’aplicació la reducció del 5%, en termes anuals,
prevista en aquest article. La paga addicional de desembre serà del mateix import que el complement específic
mensual que correspongui a aquell mes.
»e) Els complements previstos a les lletres e i f de l’article 24.1 es reduiran en un 5% a partir de l’1 de juny
de 2010.
»f) Al complement personal transitori previst a la lletra g de l’article 24.1, no li serà d’aplicació la reducció
prevista a l’article 23 bis.
»2. El càlcul de les retribucions que s’hagin de liquidar
normativament per dies s’ha d’efectuar tenint en compte
el nombre de dies naturals del mes corresponent.
»3. El personal funcionari interí inclòs en l’àmbit d’aplicació del Text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997
percep el 100% de les retribucions bàsiques del cos en
3.10.10.
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el qual ocupa la vacant i el 100% de les retribucions
complementàries que corresponen al lloc de treball que
ocupa, excloent-ne els complements vinculats a la condició de funcionari o funcionària de carrera. En tots els
casos les retribucions s’entenen una vegada efectuades
les reduccions corresponents d’acord amb el que preveu
aquest article.
»4. El personal contractat administratiu comprès en la
disposició transitòria tercera del Text refós aprovat pel
Decret legislatiu 1/1997, fins que no conclogui el procés d’extinció que regula el mateix Text refós, percep
el 100% de les retribucions bàsiques del cos en el qual
ocupa la plaça i el 100% de les retribucions complementàries que corresponen al lloc de treball que ocupa,
excloent-ne els complements vinculats a la condició de
funcionari o funcionària de carrera. En tots els casos
les retribucions s’entenen una vegada efectuades les
reduccions corresponents d’acord amb el que preveu
aquest article.
»5. Des de l’1 de juny de 2010 fins al 31 de desembre
de 2010, el personal al qual no siguin aplicables les retribucions que fixa l’apartat 1 se li aplicarà per a l’exercici del 2010 una reducció del 5% sobre els imports
dels conceptes retributius, fixos i/o variables, referits
a 31 de maig de 2010, sens perjudici de l’aplicació del
que estableix l’article 23.3. A la paga extraordinària del
mes de juny de 2010 que pugui correspondre a aquest
personal no se li aplicarà la reducció del 5%.
»6. Les retribucions bàsiques i complementàries del
personal que, d’acord amb les directrius que el Govern
estableix en aquesta matèria, sol·liciti una reducció de
la jornada de treball, s’han de reduir en la mateixa proporció del temps de jornada.»
Cinquè. Es modifica el títol i l’apartat 1 de l’article 26 de
la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que resta
redactat de la manera següent:
«Article 26. Retribucions del personal laboral per als
mesos de gener a maig de 2010
»1. Des de l’1 de gener de 2010 fins al 31 de maig de
2010, la massa salarial del personal laboral, excloentne el personal laboral amb contracte d’alta direcció,
experimenta un augment global del 0,3% respecte a la
corresponent per a l’exercici del 2009, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació,
tant pel que fa a efectius de personal i antiguitat com al
règim de treball, jornada, hores extraordinàries i altres
condicions laborals.»
Sisè. S’afegeix un nou article 26 bis a la Llei 25/2009,
del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2010, que resta redactat de la manera
següent:
«Article 26 bis. Retribucions del personal laboral per
als mesos de juny a desembre de 2010
»1. Des de l’1 de juny de 2010 fins al 31 de desembre
de 2010, la massa salarial del personal laboral, excloent-ne el personal laboral amb contracte d’alta direcció,
experimentarà una reducció d’un 5% en relació amb les
quanties de cadascun dels conceptes retributius que l’in-
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tegren i que els correspongui percebre d’acord amb el
conveni col·lectiu que li sigui aplicable, llevat de la paga
extraordinària del mes de juny de 2010 que s’abonarà
sense aplicar la reducció prevista en aquest article.
»2. A l’efecte del que disposa aquest article s’entén per
massa salarial la definida en el número 2 de l’article 26
d’aquesta Llei.
»3. En cas que l’1 de juny de 2010 no s’hagi formalitzat
la negociació del conveni col·lectiu per aplicar l’increment retributiu previst en l’article 26.1, la reducció del
5% prevista en l’apartat 1 d’aquest article serà d’aplicació a les quanties actualitzades a 1 de gener de 2010.
»4. La distribució de la reducció prevista en aquest article entre els elements retributius es pot alterar mitjançant negociació col·lectiva, que en cap cas pot suposar
l’increment de la massa salarial que es derivi de l’aplicació de les reduccions esmentades. Aquesta possibilitat
no exclou l’aplicació immediata, a partir de l’1 de juny
de 2010, de la referida reducció.
»5. La reducció prevista en aquest article també és
d’aplicació al personal no acollit a conveni col·lectiu
que no estigui afectat per la reducció prevista a l’article
27 bis.
»6. La reducció prevista en aquest article no és aplicable
al personal laboral les retribucions del qual, en jornada completa, no arribin a 1,5 vegades el salari mínim
interprofessional fixat en el Reial decret 2030/2009, de
30 de desembre.
»7. És d’aplicació al que es disposa en aquest article el
que es determina en els apartats 3, 4 i 5 de l’article 26
d’aquesta Llei.»
Setè. Es modifica el títol i l’apartat 1 de l’article 27 de la
Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2010, que resta redactat
de la manera següent:
«Article 27. Retribucions dels alts càrrecs del Govern
i altre personal directiu per als mesos de gener a maig
de 2010
»1. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i de
totes les entitats que en depenen, les retribucions per al
període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de
maig de 2010 dels alts càrrecs i personal assimilat, del
personal laboral d’alta direcció i assimilat o de qualsevol classe de personal que, d’acord amb la normativa
vigent, ocupi càrrecs directius o assimilats mitjançant
un nomenament del Govern o càrrecs directius que són
susceptibles d’ésser proveïts mitjançant contractes laborals d’alta direcció, amb retribucions anuals iguals
o superiors a les fixades per al càrrec de director o directora general, no tenen cap increment respecte de les
vigents a 31 de desembre de 2008.»
Vuitè. S’afegeix un nou article 27 bis a la Llei 25/2009,
del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2010, que resta redactat de la manera
següent:
«Article 27 bis. Retribucions dels alts càrrecs del Govern i altre personal directiu per als mesos de juny a
desembre de 2010

»1. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i de
totes les entitats que en depenen, les retribucions per
al període comprès entre l’1 de juny de 2010 i el 31 de
desembre de 2010 dels alts càrrecs i personal assimilat, del personal laboral d’alta direcció i assimilat o de
qualsevol classe de personal incloent-hi els previstos a
l’article 28 d’aquesta Llei que, d’acord amb la normativa
vigent, ocupi càrrecs directius o assimilats mitjançant
un nomenament del Govern o càrrecs directius que són
susceptibles de ser proveïts mitjançant contractes laborals d’alta direcció, amb retribucions anuals iguals o
superiors a les fixades per al càrrec de director o directora general, en relació amb les retribucions vigents a 31
de maig de 2010, experimenten la reducció percentual
següent:
»a) En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya:
– President/a de la Generalitat: 15%
– Consellers/eres: 15%
– Secretari/ària general de la Presidència, secretari/ària
del Govern, director/a del Gabinet Jurídic, secretaris/
àries generals i assimilats: 10%
– Directors/ores generals i assimilats: 8%
»b) Respecte del personal d’alta direcció i personal directiu de les entitats previstes en les lletres b, c, d, e, f,
g, h i i de l’apartat 1 de l’article 22, s’aplicarà la reducció
percentual a les retribucions totals reconegudes, incloent-hi la retribució variable màxima en funció d’objectius, llevat del que preveu l’apartat 2 d’aquest article,
amb l’escalat següent:
»Retribució íntegra anual igual o superior a 127.737,04
euros: 15%
»Retribució íntegra anual compresa entre 93.420,20 i
127.737,03 euros: 10%
»Retribució íntegra anual igual o inferior 93.420,19
euros: 8%
»c) Als membres i personal directiu de la Comissió
Jurídica Assessora, del Consell de Treball Econòmic
i Social, de l’Autoritat Catalana de la Competència i
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, els seran
d’aplicació les reduccions percentuals previstes en la
lletra anterior.
»2. Resta exceptuada del precepte establert a l’apartat
1 la retribució per antiguitat que, d’acord amb la normativa vigent, pugui correspondre al personal a què fa
referència aquest article per la seva condició prèvia de
funcionari o funcionària.
»3. En el cas del personal laboral a què fa referència
l’apartat 1, esdevenen inaplicables les clàusules contractuals o les condicions que regulin els convenis col·
lectius que li siguin aplicables i que contradiguin el que
disposa aquest article.
»4. Per al període comprès entre l’1 de juny de 2010 i
el 31 de desembre de 2010, la quantia màxima individual de la retribució variable en funció d’objectius del
personal directiu no pot ser superior a la vigent per a
l’exercici del 2008, una vegada reduïda en el percentatge
3.10.10.
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que correspongui en aplicació del que preveu l’apartat
1.b) d’aquest article.
»5. La reducció prevista a l’apartat 1 d’aquest article no
és d’aplicació a la paga extraordinària del mes de juny
de 2010.»
Novè. Es modifica l’apartat 1 de l’article 28 de la Llei
25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que resta redactat de
la manera següent:
«1. L’establiment per contracte de retribucions variables
en funció del compliment de determinats objectius en
l’àmbit del personal directiu de les entitats del sector
públic que indica l’article 22.b, d, e, f, g i h ha d’incloure
necessàriament objectius pressupostaris.»
Desè. S’afegeix una disposició addicional, la vint-iunena, a la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que
resta redactada de la manera següent:
«Vint-i-unena. Personal laboral de les societats mercantils del sector públic
»El que es disposa en l’article 26 bis no és d’aplicació
al personal laboral, llevat que sigui d’alta direcció i assimilat, de les societats mercantils a què es refereix la
lletra f de l’apartat 1 de l’article 22.»
Onzè. S’afegeix una disposició addicional, la vint-idosena, a la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, que
resta redactada de la manera següent:
«Vint-i-dosena. Personal funcionari, interí i laboral
al servei de la Comissió Jurídica Assessora, Consell
de Treball Econòmic i Social, Autoritat Catalana de
la Competència i de l’Agència Catalana de Protecció
de Dades
»A aquest personal, li és d’aplicació el que disposen els
articles 23 bis, 24 bis i 26 bis.»
Article 2. Convenis i concerts amb l’Adminis
tració
1. L’import dels crèdits dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 corresponents al finançament dels concerts sanitaris del Servei Català de la Salut
i tots els preus i tarifes actualment vigents, experimentaran una reducció equivalent al 3,21% anual, que serà
d’aplicació en la part proporcional que correspongui a
partir de l’1 de juny del 2010.
2. L’import dels crèdits dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 corresponents al finançament de concerts educatius, en la part corresponent
a les retribucions del personal que presta serveis en els
ensenyaments objecte de concert dels centres concertats
i percebudes pel sistema de pagament delegat, experimentarà, en el marc dels acords d’analogia retributiva
i a partir de l’1 de juny del 2010, una reducció anàloga
a la prevista per al personal funcionari docent no universitari, sense que l’import resultant sigui en còmput
anual inferior al corresponent al personal públic amb
condicions equivalents.
3.10.10.
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3. L’import dels crèdits dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 corresponents al finançament dels concerts o encàrrecs de gestió per a la prestació de serveis socials amb el sector públic de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials, experimentarà
una reducció equivalent a l’1,8% anual, d’acord amb
l’aplicació proporcional que correspongui a partir de
l’1 de juny de 2010.
L’import dels crèdits dels pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per al 2010 corresponents al finançament
dels serveis socials bàsics mitjançant els contractesprograma entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i les administracions locals, experimentaran una
reducció anàloga a la prevista per als empleats/ades del
sector públic, en la part corresponent a les retribucions
del personal d’acord amb l’aplicació proporcional que
correspongui a partir de l’1 de juny del 2010.
L’import dels crèdits dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 corresponents al finançament dels equips d’atenció a la infància i adolescència
(EAIA) mitjançant els contractes-programa entre el
Departament d’Acció Social i Ciutadania i les administracions locals, experimentaran una reducció anàloga a
la prevista per als empleats/ades del sector públic, en la
part corresponent a les retribucions del personal d’acord
amb l’aplicació proporcional que correspongui a partir
de l’1 de juny del 2010.
4. Els departaments i entitats competents per raó de la
matèria, en l’àmbit de les seves respectives competències i, en especial, en relació amb els pagaments delegats,
han d’adoptar de manera immediata les mesures necessàries per implementar el que es disposa en els apartats
anteriors d’aquest article.
Article 3. Règim d’aplicació en l’àmbit del sector
públic de la Generalitat de Catalunya
1. Sens perjudici del que es disposa a l’article 10 de la
Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2010, el Departament
d’Economia i Finances efectuarà una retenció dels saldos pressupostaris corresponents a crèdits de transferències i aportacions a les entitats del sector públic que
preveu l’apartat 1 de l’article 22, llevat de les de la lletra
f, per l’import que resulti d’aplicar les reduccions esmentades en aquest Decret llei. Aquest import ha de ser
proporcional al finançament procedent de la Generalitat
de Catalunya de manera directa o indirecta respecte del
pressupost total de l’entitat per a l’any 2010.
2. Pel que fa a les entitats que preveu la lletra f de l’article 22 de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010,
s’efectuarà una retenció dels saldos pressupostaris corresponents a crèdits de transferències i aportacions a
aquestes entitats per un import equivalent al 2,86% de
les respectives despeses de personal i s’efectuarà en els
mateixos termes previstos en l’apartat anterior.
3. Respecte de les entitats participades no majoritàriament, directament o indirectament per la Generalitat
de Catalunya, s’efectuarà una retenció dels saldos pressupostaris corresponents a crèdits de transferències i
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aportacions a aquestes entitats per un import equivalent al 2,86% de les respectives despeses de personal i
s’efectuarà en els mateixos termes previstos en l’apartat
1 d’aquest article.
4. La reducció de despesa prevista en els apartats 2 i 3
d’aquest article s’ha d’aplicar preferentment a les despeses de personal no vinculades a convenis col·lectius i es
podrà aplicar a la resta de despeses de personal inclòs
dins de l’àmbit d’aplicació dels convenis col·lectius, en
el marc de la negociació col·lectiva.El que preveu aquest
apartat s’ha d’aplicar igualment als supòsits de l’article
2, en el cas que no sigui d’aplicació directa l’analogia
retributiva.
Article 4. Transmissions patrimonials oneroses
Amb efecte a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, es modifica l’article 32 de la Llei 25/1998, de
31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i
d’adaptació a l’euro, que resta redactat de la manera
següent:
«En els termes de l’article 49.1.a de la Llei 22/2009, de
18 de desembre, pel qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb Estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, s’aproven els tipus de
gravamen següents de l’impost de transmissions patrimonials oneroses:
»a) La transmissió d’immobles, i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles,
llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del
8%.
»b) La transmissió d’habitatges amb protecció oficial,
així com la constitució i la cessió de drets reals que hi
recaiguin, llevat dels drets reals de garantia, tributa al
tipus del 7%.
»c) La transmissió de mitjans de transport tributa al
tipus del 5%.»
Article 5. Actes jurídics documentats
Amb efecte a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, es modifica la lletra e de l’article 7 de la Llei
21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactada de la manera següent:
«e) L’1,2%, en el cas d’altres documents.»
Article 6. Impost especial sobre determinats mit
jans de transport
Amb efecte a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, i a l’empara de l’article 51 de la Llei 22/2009,
de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú
i ciutats amb Estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, el tipus impositiu aplicable
als mitjans de transport dels epígrafs 4t i 9è de l’article
70.1 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos
especials, es fixa en el 16%.

Disposicions addicionals
Primera. Parlament i ens que en depenen
El Departament d’Economia i Finances efectuarà, en les
partides pressupostàries corresponents, les retencions
que, a aquest efecte, li comuniquin el Parlament de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic
de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya i l’Oficina Antifrau, i que
es derivin dels acords que aquests prenguin per reduir
les retribucions dels seus membres i del personal al seu
servei.
Segona. Règim retributiu dels funcionaris perta
nyents al cos superior d’inspectors de Treball i
Seguretat Social i al cos de subinspectors d’Ocu
pació i Seguretat Social
1. Les retribucions del personal del cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social i del cos de subinspectors d’Ocupació i Seguretat Social són les establertes
en l’Acord de Govern de 2 de març de 2010, fins que es
reguli el règim retributiu propi.
2. A les retribucions del personal del cos superior
d’inspectors de Treball i Seguretat Social i del cos de
subinspectors d’Ocupació i Seguretat Social, indicades a l’apartat 1 d’aquesta disposició addicional, se’ls
aplicaran les mesures previstes en el Reial decret llei
8/2010, de 20 de maig, en compliment del Reial decret
206/2010, de 26 de febrer, sobre traspàs de funcions
i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de
funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social a Catalunya i de l’apartat primer de la
clàusula 7a del Conveni de col·laboració, signat el 5 de
març de 2010, entre el Ministeri de Treball i Immigració
i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en matèria d’organització i funcionament de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya.
Tercera. Règim de regularització
En el cas que alguna de les reduccions de les retribucions que ha de percebre el personal afectat per aquest
Decret llei, per raons tècniques, no es pugui implementar en la nòmina del mes de juny, s’autoritza els òrgans
competents de l’Administració de la Generalitat i de
les entitats afectades que efectuïn les regularitzacions
que calgui.
Quarta. Mesures de control
La Intervenció General, d’acord amb els criteris que
dicti el Govern de la Generalitat i la persona titular del
Departament d’Economia i Finances, ha d’adoptar les
mesures necessàries per al control del compliment del
que es disposa en aquest Decret llei.
Cinquena. Suspensió d’acords
Amb efecte 1 de juny de 2010 se suspenen parcialment
tots els acords i pactes sindicals signats en l’àmbit del
personal funcionari i estatutari al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en els termes necessaris per a la correcta aplicació d’aquest Decret llei
i, en concret, les mesures de caràcter econòmic.
3.10.10.
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Sisena. Adequació de conceptes retributius
Finalitzada l’aplicació de les mesures adoptades per a
la sostenibilitat de les finances públiques per al període
2010-2013, i en funció de la situació econòmica que se’n
derivi, s’ha de procedir a l’adopció de les mesures que
siguin adequades per tal de recuperar gradualment els
conceptes retributius de competència de la Generalitat
afectats per aquest Decret llei.
Setena. Despeses farmacèutiques
Els descomptes de què gaudeixen els centres del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya
(SISCAT), en aplicació de l’article 9 del Reial decret
llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, seran
repercutits en la facturació de la medicació hospitalària
de dispensació ambulatòria que en virtut del concert
amb el Servei Català de la Salut li siguin facturats a
aquest ens.

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’acreditació del coneixement del català
Tram. 250-02800/08

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 71944).
Pròrroga: 1 dia - última.
Finiment del termini: 02.06.2010; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o
inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret llei.

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat dels articles 4, 5 i 6, que entren en vigor
l’1 de juliol de 2010.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 29 de maig de 2010
José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat
de Catalunya

Antoni Castells
Conseller d’Economia
i Finances

Proposta de resolució sobre l’augment
de la dotació policial al districte de Sant
Andreu, de Barcelona
Tram. 250-02801/08

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 71944).
Pròrroga: 1 dia - última.
Finiment del termini: 02.06.2010; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

Antecedents del Decret llei
1. Text de la disposició.
2. Memòria justificativa.
3. Llista de disposicions afectades.
4. Informe econòmic.
5. Informe del Gabinet Jurídic.
6. Informe Assessoria Jurídica
N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser
consultats a l’Arxiu del Parlament.

Proposta de resolució sobre l’aplicació
de mesures definitives per a la regeneració de les platges del Masnou (Maresme)
Tram. 250-02802/08

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 71944).
Pròrroga: 1 dia - última.
Finiment del termini: 02.06.2010; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un concurs específic per als
treballadors sanitaris que presten serveis al Departament de Justícia

Proposta de resolució sobre la recuperació del protagonisme històric de Tírvia
(Pallars Sobirà) com a marc geogràfic
de la captura de Guillem de Belibaste

Tram. 250-02803/08

Tram. 250-02806/08

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 71944).

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 71944).

Pròrroga: 1 dia - última.

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 02.06.2010; 09:30 h.

Finiment del termini: 02.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

Proposta de resolució sobre la declaració com a carreteres i la inclusió dins la
xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona dels camins que condueixen a Castell de l’Areny, Montclar i
Gisclareny
Tram. 250-02804/08

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 71944).
Pròrroga: 1 dia - última.
Finiment del termini: 02.06.2010; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment dels estudis de batxillerat a l’IES
Pedraforca, de l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès)
Tram. 250-02807/08

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 71944).
Pròrroga: 1 dia - última.
Finiment del termini: 02.06.2010; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

Proposta de resolució sobre la neteja
dels boscos de la serra de Collserola
Tram. 250-02808/08

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 71944).
Pròrroga: 1 dia - última.
Finiment del termini: 02.06.2010; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

3.10.25.
Tramitacions en curs
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Proposta de resolució sobre el manteniment del programa d’escoles taller
Tram. 250-02809/08

Proposta de resolució sobre la tramitació del projecte del dipòsit controlat de
residus de Seròs (Segrià)
Tram. 250-02813/08

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 71944).
Pròrroga: 1 dia - última.
Finiment del termini: 02.06.2010; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

Proposta de resolució sobre l’expedició del certificat d’inclusió en el Registre de seguiment i gestió de pacients
en llista d’espera per a procediments
quirúrgics
Tram. 250-02810/08

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 71944).
Pròrroga: 1 dia - última.
Finiment del termini: 02.06.2010; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

Proposta de resolució sobre la modificació del projecte de millora de la línia
de tren entre Lleida i Manresa per a soterrar les vies a Sant Guim de Freixenet
(Segarra)
Tram. 250-02814/08

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 71944).
Pròrroga: 1 dia - última.
Finiment del termini: 02.06.2010; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 71944).
Pròrroga: 1 dia - última.
Finiment del termini: 02.06.2010; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

Proposta de resolució sobre el manteniment i l’ampliació dels cicles formatius de l’IES Milà i Fontanals d’Igualada
(Anoia)

Proposta de resolució sobre el projecte
de construcció del nou edifici del CEIP
Mediterrània, de Barcelona

Tram. 250-02811/08

Tram. 250-02815/08

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 71944).

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 71944).

Pròrroga: 1 dia - última.

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 02.06.2010; 09:30 h.

Finiment del termini: 02.06.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

Acord: Mesa del Parlament, 01.06.2010.

3.10.25.
Tramitacions en curs
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3.10.85.

Propostes de resolució per a crear
comissions, subcomissions i grups
de treball

3.15.

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre les polítiques de salut

Proposta de resolució de creació d’una
comissió d’investigació sobre les irregularitats detectades en la gestió del
Palau de la Música

Tram. 302-00241/08

Presentació

Tram. 252-00008/08

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 71948 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 31.05.2010

Presentació
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 71830 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 01.06.2010

A la Mesa del Parlament

Mocions subsegüents a interpel·la
cions

A la Mesa del Parlament
Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Francesc Sancho i
Serena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del
Reglament del Parlament, presenten la següent Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut (tram. 300-00289/08).

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 58.3 del Reglament de la Cambra,
sol·liciten la creació d’una Comissió d’investigació en
relació a les irregularitats detectades en la gestió del
Palau de la Música sobre la possible utilització d’aquesta institució com a font de finançament irregular de la
fundació vinculada a Convergència Democràtica de
Catalunya.

Moció

Un cop formalitzada la constitució de la comissió i
d’acord amb el que estableix l’article 58.4 del Reglament
de la Cambra, aquesta elaborarà i aprovarà un pla de
treball el contingut del qual determinarà els extrems
de la investigació.

2. Presentar en el Parlament, en el termini de 15 dies,
l’import que ha suposat, fins ara, tot el procés del litigi
en relació a la jubilació forçosa dels metges estatutaris.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2010
Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP PSC-Cpc; Anna
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i
Luis, portaveu GP ICV-EUiA

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Retirar tots i cadascun dels recursos interposats per
part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en relació a la jubilació forçosa dels metges estatutaris del sistema sanitari català.

3. Procedir a elaborar un Mapa de les professions sanitàries.
4. Elaborar un Pla de recursos humans amb el contingut
i característiques definides per llei i, d’acord amb les
sentències dictades pel Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC), i per les sentències dictades pel
Tribunal Suprem pel que fa als recursos de cassació
presentats pel Departament de Salut de la Generalitat.
5. Definir la carrera sènior a partir dels 62 anys i fins
els 70 anys o més, que possibiliti la continuïtat i millor
aportació de les habilitats, coneixement i experiència
dels metges de l’Institut Català de la Salut (ICS) als
que fa referència l’Estatut marc del personal estatutari
dels serveis de salut.
6. Revisar el Pla d’infraestructures sanitàries, garantint
que no es faran inversions sense haver elaborat amb
anterioritat el pla funcional corresponent, evitant la infrautilització i assegurant la optimització dels recursos
i infraestructures existents, d’acord amb les necessitats
del sistema i atès el marc econòmic i pressupostari general.
3.10.85.
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7. Presentar en el Parlament, en el termini de 30 dies,
un pla econòmic - financer per tal d’acreditar com pensa
fer front el Govern de la Generalitat a totes i cadascuna
de les inversions que en matèria de salut ha plantejat en
aquesta legislatura.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2010
Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

Francesc Sancho i Serena
Diputat del G. P. de CiU

3.1. Abordar una simplificació i reducció qualitativa i
quantitativa dels departaments en què s’organitza l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de reduir el nombre actual de 15 departaments a
11, amb la conseqüent racionalització de la dimensió del
sector públic administratiu que amb caràcter prioritari
comporti:
a) La supressió del Departament de Vicepresidència i
l’assumpció de les seves competències pel Departament
de Presidència.
b) La fusió del Departament de Medi Ambient amb
el Departament d’Agricultura, Acció Rural i Alimentació.

Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre l’adopció de mesures
d’ajust econòmic per a afrontar la crisi i
l’elevat dèficit públic
Tram. 302-00242/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 71950 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 31.05.2010

A la Mesa del Parlament
Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Enric
Millo i Rocher, Diputat del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb allò
que disposa l’article 139 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent moció subsegüent a la Interpel·lació
al Govern sobre l’adopció de mesures d’ajust econòmic
per a afrontar la crisi i l’elevat dèficit públic. Tram. 30000286/08.
Moció
A) El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a
qualsevol mesura que representi un increment dels impostos sobre els ciutadans per resoldre els desequilibris
financers dels comptes públics causats per la falta de
control i contenció en la despesa de l’administració.
B) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:
1. Mantenir el nivell i qualitat dels serveis socials actuals i en concret insta el Govern a no aplicar cap retallada
en els pagaments als serveis socials, sanitaris i educatius concertats del sector privat.
2. Afectar la totalitat de l’estalvi generat per les mesures
de contenció de la despesa aprovades en el Consell de
Govern del 29 de juliol de 2010 a reduir el dèficit de
l’administració de la Generalitat i a disminuir el seu
endeutament, reduint el nou endeutament autoritzat de
7.243 milions d’euros per a l’any 2010 en els pressupostos de la Generalitat amb aquests recursos.
3. Reduir la dimensió i l’estructura de l’administració de
la Generalitat i de les seves empreses organismes i ens
dependents aplicant les següents mesures:
3.15.
Tramitacions en curs

c) La fusió del Departament de Treball amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania.
d) La fusió del Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa amb el Departament d’Economia i Finances,
tret de les competències en matèria d’universitats que
passen al departament d’Educació mitjançant una Direcció General de Política Universitària.
e) L’adscripció de les competències en matèria d’habitatge, a través de la direcció general corresponent, al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
f) La reducció immediata per via de supressió de les
delegacions de la Generalitat a l’Exterior, llevat la representació de la Generalitat davant la Unió Europea.
3.2. Reduir la despesa corrent del sector públic administratiu d’acord amb les següents línies d’actuació:
a) La supressió en el sí dels departaments fusionats de
les Secretaries Sectorials corresponents.
b) La fusió de les direccions generals existents en els
departaments fusionats per tal de garantir que cap departament disposi d’un número de direccions generals
superior a cinc.
c) L’adscripció de la Direcció General d’Habitatge al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
d) La creació de la Direcció General de Política Universitària en assumir les competències al respecte el
Departament d’Educació.
e) La reducció en un 15% de la despesa corrent del
conjunt dels departaments fusionats.
3.3. Elaborar urgentment un Pla específic de racionalització del sector públic no administratiu, sobre la base
dels eixos següents:
a) La reducció del nombre d’entitats autònomes administratives existents, tot suprimint-les o adscrivint les
seves funcions i competències a d’altres entitats autònomes existents.
b) La supressió com a categoria jurídica independent de
les actuals entitats autònomes industrials, comercials i
financeres.
c) La fusió de l’Institut Català de Crèdit Agrari amb
l’Institut Català de Finances.
d) La congelació radical durant tres anys de la creació
d’empreses públiques, sigui quina sigui la seva forma ju-
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rídica, i en especial les societats mercantils i les entitats
de dret públic que actuen subjectes a dret privat.
3.4. Frenar immediatament la creació de noves agències
per a la prestació de serveis públics, en el ben entès que
es mantenen aquelles que presten serveis públics essencials per a la ciutadania com són la salut, l’educació,
els serveis socials o l’impuls de l’economia productiva
i l’ocupació.
3.5. No constituir a iniciativa pròpia, ni formar-ne part,
de nous Consorcis durant un període de tres anys, tret
d’aquells supòsits en què, per imperatiu legal per a la
prestació conjunta amb d’altres administracions públiques, s’afectin serveis públics essencials per a la ciutadania en els àmbits de la salut, l’educació, els serveis socials i l’impuls de l’economia productiva i l’ocupació.
4. Reduir la despesa de l’administració de la Generalitat
destinada a estudis i treballs tècnics, publicitat, propaganda i difusió de campanyes institucionals, subvencions a activitats no productives, viatges, organització de
reunions conferències i cursos, supressió de la dotació
econòmica dels premis que atorga la Generalitat, publicacions, atencions protocol·làries, despeses diverses
i altres treballs realitzats per altres empreses.
Palau del Parlament, 31 de maig de 2010
M. Dolors Montserrat i Culleré Josep Enric Millo i Rocher

4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30.

Distribució de representants en els
òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Investigació sobre les Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau
de la Música
Tram. 408-00006/08

Acord

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de
juny de 2010, d’acord amb la Junta de Portaveus i de
conformitat amb l’article 41.2, ha acordat que la presidència de la comissió correspongui al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
D’acord amb els antecedents, la Mesa ha acordat que la
Comissió tingui un òrgan rector unipersonal, integrat
exclusivament pel president, que presideix i ordena els
treballs de la Comissió. Així mateix, ha encomanat al
lletrat que ha d’assistir la Comissió de fer les funcions
de secretari, als efectes d’aixecar l’acta de les sessions
i d’expedir, amb el vistiplau del president, les certificacions que correspongui.
Palau del Parlament, 1 de juny de 2010
El secretari tercer
Jordi Miralles i Conte

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

4.45.30.
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Composició de la Comissió d’Investigació sobre les Irregularitats Detectades
en la Gestió del Palau de la Música
Tram. 408-00007/08

Acord

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 de
juny de 2010, d’acord amb la Junta de Portaveus i de
conformitat amb el que disposa l’article 58.2 del Reglament, ha acordat que la comissió estigui formada per un
màxim de tres membres de cada grup parlamentari.
La Comissió, de conformitat amb l’article 40.3 del Reglament, ha d’adoptar les seves decisions pel sistema
del vot ponderat.
Palau del Parlament, 1 de juny de 2010
El secretari segon
Antoni Castellà i Clavé

4.45.30.
Informació

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual
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