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Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 200-00029/10

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

Tram. 295-00185/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya; Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 106531; 106562;
106600; 106969).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària
acordada, 4 dies hàbils (del 27.02.2015 al 04.03.2015).
Finiment del termini: 05.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència
Tributària de Catalunya
Tram. 200-00032/10

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya; Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 106558; 106601;
106966; 106980).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària
acordada, 2 dies hàbils (del 25.02.2015 al 26.02.2015).
Finiment del termini: 27.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

1.40.03.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
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Projecte de llei de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya
i d’impuls de l’activitat econòmica

Projecte de llei del Llibre sisè del Codi civil
de Catalunya, relatiu a les obligacions
i els contractes

Tram. 200-00037/10

Exposició de motius

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència
i Unió; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 106554;
106602; 106967; 106981).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària
acordada, 2 dies hàbils (del 25.02.2015 al 26.02.2015).
Finiment del termini: 27.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els
contractes
Tram. 200-00039/10

Text presentat
Reg. 106313 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament
Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Justícia, s’aprova l’Avantprojecte de llei del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, que esdevé projecte, i s’autoritza l’esmentat conseller perquè
el presenti al Parlament. Se sol·licita que es tramiti pel
procediment d’urgència extraordinària, d’acord amb
el que estableix l’article 96.4 del Reglament del Parlament de Catalunya.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 17 de febrer de 2015.

3.01.01.

Núm. 505

L’objecte d’aquesta llei és establir l’estructura del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, aprovar-ne la regulació del
contracte de compravenda i de permuta, la modificació i la incorporació de contractes regulats en lleis especials i substituir la Compilació del Dret civil de Catalunya, d’acord amb la previsió que es fa a l’article 3
f) de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, Primera llei
del codi civil de Catalunya.
En el moment d’iniciar la regulació de la matèria civil
que ha de contenir aquest llibre sisè calia formular una
estructura sistemàtica que permetés de fer-hi incorporacions futures. Tenint en compte, doncs, el caràcter
de codi obert, de formació successiva, i de conformitat
amb allò que estableixen els articles 4 i 6 de la mateixa Llei 29/2002, de 30 de desembre, s’ha optat per una
estructura mínima, que pot ser necessari de completar
més endavant, de manera que el llibre sisè es divideix,
inicialment, en tres títols.
El títol primer, relatiu a les disposicions generals,
es reserva per a la regulació de les parts generals de
l’obligació i del contracte, tenint en compte els principis que informen la contractació que afecta els consumidors. El títol segon es dedica a les fonts contractuals
i ha de contenir els diferents tipus contractuals. El títol tercer s’ha de referir a les fonts no contractuals de
l’obligació.
En el títol segon, amb el propòsit de regular inicialment alguns contractes, s’ha fet necessari, també, de
preveure una sistemàtica pròpia d’aquest títol, de manera que permeti agrupar, en el seu moment, els diferents tipus contractuals. En aquest sentit, s’ha previst
una organització per capítols i seccions, que encaixen
en el sistema de numeració del nostre Codi civil.
El contracte de compravenda és el paradigma regulatori dels contractes d’intercanvi. En el dret vigent hi
ha quatre regulacions potencialment aplicables al contracte de compravenda. Dues d’elles, els articles 325
i ss. del Codi de comerç de 1885, juntament amb els
articles 1445 i ss. del Codi civil de 1889, varen oferir
un cos normatiu de referència, complet en el cas de la
compravenda civil i fragmentari en el de la compravenda mercantil, però han quedat superades després
de més d’un segle d’història. Les regulacions més modernes vigents, sobre compravenda internacional de
mercaderies i venda a terminis de béns mobles, són
parcials. Finalment, la Compilació del dret civil de
Catalunya, aprovada per la Llei 40/1960, de 21 de juliol, i reformada al 1984, incloïa disposicions aïllades
en matèria de compravenda, particularment relacionades amb la rescissió per lesió i la venda a carta de grà-
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cia. La regulació actual que es proposa de la compravenda té molt en compte el procés de construcció del
dret privat europeu de contractes.

contractual, tot i tenint en compte els estàndards raonables d’integració d’aquest deure i molt destacadament els
que resultin de la bona fe i l’honradesa dels tractes.

En la subsecció primera i senyaladament en la definició del contracte de compravenda, es remarca la seva
naturalesa de contracte obligatori, segons el qual el venedor s’obliga a lliurar el bé i el comprador a pagar el
preu, però sobretot es destaquen dos trets bàsics del
modern dret de la compravenda: el bé ha de ser conforme amb el contracte, i el venedor i el comprador
s’obliguen, respectivament, a transmetre la titularitat
del dret i a rebre el bé.

La regulació de les arres s’inspira en la tradició, i distingeix, però, nítidament entre arres confirmatòries
i penitencials i, com és el cas de moltes disposicions
de la llei, té com a finalitat integrar contractes que en
molts casos no faran referència específica al règim
volgut per les parts.

La llei pretén assolir una regulació unificada del contracte, sense establir dos textos paral·lels per a la compravenda en general i la compravenda de consum
respectivament, per a promoure una interpretació integradora de la compravenda, i sens perjudici de les normes que es contenen en el Codi de Consum de Catalunya.
La regulació de la compravenda de consum incorpora
les normes establertes per les Directives comunitàries
en la matèria (Directiva 1999/44/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 25 de maig de 1999, sobre
determinats aspectes de la venda i les garanties dels
béns de consum i té en compte la Directiva 2011/83/
UE, de 25 d’octubre, sobre drets dels consumidors). La
caracterització de la compravenda de consum és així
la tradicional, conforme amb la qual el venedor actua
amb un propòsit relacionat amb la seva activitat empresarial o professional i el comprador ho fa amb un
de diferent a les activitats esmentades. Nogensmenys,
s’ha seguit el criteri extensiu segons el qual les persones jurídiques poden ser considerades consumidores.
En la línia de les regulacions clàssiques de la compravenda, codi civil i codi de comerç, el seu objecte es
defineix de manera àmplia, d’acord amb els articles 511-1
i 511-2 del Codi civil de Catalunya, i s’especifica que
també el poden constituir els béns futurs, així com els
que hagin de ser produïts, manufacturats o fabricats.
Les regles sobre determinació del preu es fan ressò de
la tendència legislativa de la no necessitat de fixar-lo
inicialment en el contracte, a la vegada que aclareixen
l’exigència que en les compravendes de consum les referències al preu final han de ser enteses com incloent
els tributs corresponents.
La incorporació de la compravenda a prova o assaig
té en compte la bona pràctica de sistemes comparats,
com ara l’alemany, i resta centrada en la seva caracterització com a compravenda amb condició suspensiva.
La regulació del deure d’informació incorpora una de les
directrius bàsiques del modern dret europeu de contractes i surt al pas de l’asimetria d’informació que pugui haver-hi entre venedor i comprador a favor del primer. Així,
el precepte introdueix un deure d’informació, en benefici
del comprador, que permet incrementar la transparència
3.01.01.

La subsecció segona regula les obligacions del venedor, que bàsicament consisteixen en lliurar el bé, així
com els seus accessoris i els documents relacionats, en
transmetre la titularitat del dret i en garantir que el bé
és conforme al contracte. En el marc del dret europeu
en curs d’elaboració i específicament en el dret de la
compravenda, en el qual la prestació característica és
la del venedor, convenia destacar que, a més de l’obligació tradicional del lliurament del bé, dels accessoris
i dels documents relacionats, el venedor ha de transmetre la titularitat i ha de garantir que el bé és conforme. Les idees cardinals són que en el contracte de
compravenda el venedor ja no s’obliga només a transmetre la possessió legal i pacífica del bé venut, sinó la
titularitat del dret, tot admetent el pacte exprés de reserva d’aquesta transmissió com a garantia.
La regulació de l’obligació de lliurament distingeix
entre la transmissió de la possessió i la posada a disposició, tenint en compte que el contracte faci la previsió
del transport a càrrec del venedor o del comprador.
Es regulen detalladament les circumstàncies de l’obligació de lliurament (temps i lloc) i s’incorporen al dret
de la compravenda el tractament normatiu de la qüestió relativa a la negativa injustificada del comprador a
rebre el bé. La posició central del lliurament es reflecteix en la regla general de transmissió de riscos en el
moment del lliurament del bé o dels documents que
el representin, amb les especificitats dels casos en els
quals els béns venuts són objecte de transport o són
venuts en trànsit.
Com ja s’ha assenyalat, la subsecció tercera sobre conformitat és una de les grans innovacions. L’obligació
de conformitat pretén aconseguir que el bé lliurat al
comprador correspongui a allò pactat, atenent no només a les especificacions del contracte, sinó també
als criteris proposats per la llei per valorar si es dona la referida correspondència. Es generalitzen, a tota compravenda, els criteris de conformitat introduïts
per la Directiva 1999/44/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 25 de maig, sobre determinats aspectes de la venda i les garanties dels béns de consum i,
per tant s’ha considerat que l’aptitud del bé lliurat per a
l’ús particular manifestat pel comprador al venedor al
contractar ha de constituir també un d’aquests criteris.
La normativa sobre instal·lació incorrecta o manca de
lliurament dels accessoris i documents relacionats especifica dos supòsits típics que poden constituir man-
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ca de conformitat i el règim jurídic de cadascun d’ells
a efectes de responsabilitat del venedor. Es determina
que la manca de conformitat rellevant és la que existeix en el moment de transmissió del risc i que en la
compravenda de consum es presumeix que ho és aquella que es manifesti en els sis mesos posteriors al moment de transmissió del bé. La integració del contracte
té lloc amb les manifestacions prèvies del venedor, les
quals es consideren rellevants a efectes de determinar
l’existència de manca de conformitat. En el cas de la
compravenda de consum la integració abasta a aquelles manifestacions públiques fetes per qualsevol tercer que hagi intervingut en la comercialització, publicitat o etiquetat dels béns. S’exclou la responsabilitat
del venedor per manca de conformitat si el comprador
la coneix o no la pot ignorar fonamentadament, tot i
limitant estrictament la seva exoneració en la compravenda de consum. Es tracta així de buscar un equilibri entre la licitud de vendre objectes que no siguin
conformes quan la part compradora n’és conscient i
ho accepta, i la necessària protecció dels compradors
en un contracte com la compravenda en el que normalment els venedors disposen de més informació sobre els béns venuts que els compradors. Encara que
naturalment el venedor no respongui de la manca de
conformitat imputable al comprador, es tracta de delimitar les circumstàncies que generen tal imputabilitat. La regulació del deure d’examen del bé venut té
en compte les directrius que resulten de les regulacions contemporànies de la compravenda, tot i fent palès
que els consumidors no estan obligats a examinar els
béns que compren. En tot cas, però, el comprador ha
de notificar la manca de conformitat, llevat el cas què
el venedor la conegués, no la pogués ignorar o hagués
garantit la conformitat expressament.
En la línia proposada per la tradició i la legislació europea sobre protecció del consumidor, s’estableix un
termini breu de responsabilitat per la manca de conformitat, de dos anys de durada, tot i salvant naturalment el cas que la manca de conformitat resulti de
l’existència de drets o pretensions de tercers, supòsit
específicament regulat i que substitueix la regulació
tradicional en matèria d’evicció.
La subsecció quarta regula les obligacions del comprador, bàsicament les de pagar el preu, rebre el bé, com
també els documents relacionats. Les disposicions de
la subsecció aborden alguns dels problemes més recurrents de la pràctica de la compravenda i específicament aquells que es relacionen amb el temps i lloc
de pagament del preu, i l’obligació de rebre el bé, que
incorpora el principi de col·laboració entre les parts i el
supòsit de l’especificació per part del comprador de les
característiques del bé venut. S’estableix un deure de
conservar el bé a càrrec del comprador que pretengui
rebutjar-lo per manca de conformitat.
La subsecció cinquena inclou una regulació unitària
dels remeis del comprador i del venedor. El principi
d’unitat de remeis és avui en dia un criteri acceptat
3.01.01.
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i calia superar la tradició del doble règim jurídic, de
l’incompliment en general i dels vicis materials i jurídics del bé. Els remeis que no siguin incompatibles
són acumulables entre sí i, en tot cas, ho són amb la
indemnització dels danys efectivament causats. La regulació dels remeis ha tingut en compte el principi de
preservació del contracte en supòsits tals com els de
compliment anticipat del venedor que lliura un bé no
conforme, o fins i tot de lliurament d’un bé no conforme una vegada ha vençut el termini, en els quals el
text admet, en interès del contracte i del tràfic jurídic,
que el venedor assabentat de la manca de conformitat
ofereixi corregir-la, tot i que ho contrapesa amb fortes facultats del comprador a rebutjar la correcció si
té motius raonables per a fer-ho o l’incompliment és
essencial.
Es preveu un termini de tres anys, per a la extinció dels
remeis, a reserva del que puguin disposar altres lleis, a
comptar des del moment en que les accions o pretensions de la part haguessin pogut ser exercitades, llevat del
cas de manca de conformitat en el qual el còmput del
termini s’inicia des de què el comprador coneixia o podia conèixer la manca de conformitat.
S’incorpora una nova regulació de l’avantatge injust
(subsecció sisena) en l’àmbit subjectiu, amb la finalitat d’evitar casos clars d’abús d’una de les parts envers
l’altre tot vetllant alhora per la justícia de l’intercanvi, en sintonia amb els textos internacionals del dret
contractual europeu. En l’àmbit objectiu, es manté i
es generalitza l’antiga doctrina de la «laesio enormis»
per a resoldre supòsits de greu desequilibri de les prestacions. S’estableix una acció de rescissió, renunciable
només amb posterioritat a la conclusió del contracte,
i la part legitimada pot demanar al tribunal en tot cas
l’adaptació del contracte.
La subsecció setena incorpora especialitats de la compravenda immobiliària que la pràctica notarial i registral catalana havia ja prefigurat. Així, es regulen les
facultats de desistiment per al cas en el qual el contracte hagi inclòs una previsió del finançament del
preu per tercers que finalment queda frustrada. La regulació sobre indicació de la superfície de l’immoble
pretén millorar la regla tradicional i clarificar la distinció entre compravendes segons el mode de determinació del preu, sigui per referència a la cabuda, mesura o superfície de l’immoble, o consisteixi en una
quantitat global. En tot cas, se salva la possibilitat que
el contracte estableixi, o del seu contingut resulti, que
les parts s’han volgut apartar de la regla legal, que és
clarament dispositiva. Es constitueix i regula el règim jurídic d’una comunitat específica en els casos de
compravenda d’un habitatge, local o altre element d’un
edifici en construcció i rehabilitació. Per últim s’ofereix una regulació ponderada de la condició resolutòria explícita.
Pel que fa a la conservació de la compravenda a carta de gràcia, aquesta llei incorpora la part relativa al
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contracte, però, mitjançant una disposició final es modifica el llibre cinquè, concretament, l’article 568-1.1 i
s’introdueix una nova secció cinquena, amb la rúbrica «el dret de redimir en la venda a carta de gràcia» i
amb els articles 568-28 a 568-32, tot això amb la finalitat de regular adequadament el dret de redimir com
a modalitat de dret d’adquisició preferent de caràcter
voluntari.
La secció segona del capítol primer es dedica al contracte de permuta, com a contracte diferent de la compravenda i de la cessió de solar o d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura, es precisa la seva
qualificació jurídica en funció de la contraprestació
pactada i s’estableix el mateix règim jurídic de la compravenda.
És objecte d’aquesta Llei, també, incorporar al Codi
civil, amb les modificacions oportunes, els tipus contractuals que fins ara es trobaven regulats en lleis especials de caràcter patrimonial, de manera que constitueixen matèries que han de ser objecte del llibre sisè
del Codi civil i sense perjudici que la resta de matèria
civil objecte de la competència legislativa de la Generalitat de Catalunya pugui ser legislada en el futur i,
atès el caràcter de codi obert, pugui ser-hi incorporada
successivament.
Les lleis vigents que s’inclouen ara a la sistemàtica del
Codi civil són:
– Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques.
– Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de
persones grans.
– Llei 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o
d’edificabilitat a canvi de construcció futura.
– Llei 2/2005, de 4 d’abril, de contractes d’integració.
– Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu.
Les modificacions efectuades es refereixen, d’una banda, als canvis de redacció relatius al gènere de les persones, en el sentit que s’han redactat en gènere masculí
les referències a les persones, tenint en compte l’harmonització de tot el llibre sisè i d’acord amb l’article 7
de la Llei 29/2002, redactat per la Llei 10/2008, de 10
de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les successions; d’altra banda, a les actualitzacions derivades de la Llei 9/2011, de 29 de desembre,
de promoció de l’activitat econòmica.
En la secció tercera del capítol primer s’hi incorpora el
contracte de cessió de finca o d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura, respecte del qual se
n’ha precisat tant la denominació com alguns aspectes
relatius al concepte, a l’adquisició de l’obra per part del
cedent i a l’incompliment.
El capítol tercer, relatiu als contractes sobre objecte
aliè, ja que el segon es reserva per als contractes sobre
activitat aliena, es dedica a incorporar la Llei 1/2008,
de 20 de febrer, de contractes de conreu. Atès que no
3.01.01.

Núm. 505

tots els contractes regulats per la referida llei són contractes de conreu, i tenint en compte la conveniència
de precisar el règim jurídic dels diferents contractes,
s’estableixen tres seccions diferenciades. La primera,
amb les subseccions corresponents, es dedica a les disposicions generals dels contractes de conreu, a l’arrendament rústic, la parceria i la masoveria. La secció segona, a partir de l’anterior arrendament amb finalitats
de protecció del patrimoni natural, incorpora un nou
contracte de custòdia del territori, que es tipifica a partir del títol de constitució contractual i amb independència del dret personal o real constituït, i la secció
tercera regula l’arrendament per a pastures.
El capítol quart es refereix als contractes aleatoris, de
manera que de la Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques, la part relativa al violari s’incorpora
en una secció primera i la regulació d’un nou contracte
d’aliments en una secció segona.
La regulació del contracte d’aliments es deriva de l’article 237-14, del paràgraf III d) de la Llei 25/2010, del
29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i família, i de l’article 4.3,
de la Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment
de persones grans, que es refereix succintament a un
pacte d’aliments, el qual ha permès una regulació més
desenvolupada i actualitzada del contracte d’aliments.
Aquesta regulació i el fet que el pacte d’acolliment, a
banda de qüestions dubtoses relatives a la seva naturalesa onerosa i aleatòria, a més d’efectes successoris, no
ha tingut un arrelament pràctic, fins el punt que el Registre d’acolliment de persones grans no s’ha arribat a
desenvolupar reglamentàriament, han permès de prescindir de la tipificació del referit pacte d’acolliment.
En el capítol cinquè es fa la regulació per als contractes de cooperació i en una secció primera s’hi incorpora la Llei 2/2005, de 4 d’abril, de contractes d’integració, degudament sistematitzada i actualitzada,
especialment pel que fa a la delimitació de les obligacions contractuals i administratives de les parts.
El capítol sisè es dedica als contractes de finançament
i de garantia, de manera que, en una secció primera,
es regula el contracte de censal, amb l’objectiu innovador de readaptar aquesta institució a la seva finalitat de finançament a llarg termini, com alternativa al
préstec. Partint de la Llei 6/2000, de 19 de juny, de
pensions periòdiques, el censal es configura com un
contracte de finançament en el qual, a canvi de la percepció d’un capital la devolució del qual mai no pot ser
exigida pel prestamista i és potestativa per al prestatari, aquest només resta obligat a satisfer una pensió per
temps indefinit.
Respecte de la derogació de la Compilació, atesa la seva significació en l’ordenament jurídic de Catalunya i
amb la idea de continuïtat, s’utilitza la formula de la
substitució normativa, malgrat que, certament, es pot
considerar que es tracta d’una norma derogatòria.
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Finalment, en seu de dret transitori, s’estableix la no
aplicació immediata de la nova llei als contractes conclosos amb anterioritat a la seva entrada en vigor. Se
segueix, dons, el criteri general en virtut del qual cada
contracte es regeix segons les disposicions vigents en
el moment de la seva conclusió, de manera que, si hi
ha hagut algun canvi en aquella regulació, la nova llei
s’aplicarà als contractes posteriors a la seva entrada en
vigor.
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dici del consumidor, el règim imperatiu de protecció
establert per la llei.
Article 621-3. Objecte
El contracte de compravenda té per objecte els béns,
segons els articles 511-1 i 511-2 d’aquest Codi, inclosos
els futurs o que hagin de ser produïts, manufacturats
o fabricats.
Article 621-4. Prohibicions
No poden adquirir en virtut de contracte de compravenda, directament o per persona interposada:

Article 1. Objecte
De conformitat amb els articles 3 f) i 6 de la Llei
29/2002, de 30 de desembre, Primera llei del Codi
civil de Catalunya, aquesta Llei estableix l’estructura del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu
a les obligacions i els contractes, regula el contracte
de compravenda i de permuta, la modificació i la incorporació dels contractes regulats en lleis especials i
substitueix la Compilació del Dret civil de Catalunya.
Article 2. Estructura del llibre sisè
El llibre sisè del Codi civil de Catalunya s’estructura,
inicialment, en tres títols:

a) Els empleats públics, els béns públics que gestionen.
b) Els jutges, magistrats i el personal de l’administració de justícia, com també els advocats, procuradors i
pèrits, els béns litigiosos respecte de procediments en
els quals exerceixen les seves funcions d’acord amb la
normativa que sigui d’aplicació.
c) Els que, per llei o per acte d’autoritat pública, administren béns d’altri, els béns administrats, llevat que la
llei o l’autoritat disposin altrament.
d) Els tutors i altres càrrecs de protecció de la persona, els béns d’aquesta, llevat d’aprovació o autorització
judicials.

a) Títol I, relatiu a les disposicions generals.
b) Títol II, relatiu als diferents tipus contractuals.
c) Títol III, relatiu a les fonts no contractuals de les
obligacions.

e) Els apoderats i mandataris, els béns la gestió dels
quals tenen encomanada, llevat de consentiment exprés.

Article 3. Aprovació del títol II, capítol I,
secció primera, segona i tercera del llibre sisè

Article 621-5. Determinació del preu

S’aprova el títol II, capítol I, relatiu als contractes amb
finalitat transmissora, secció primera, secció segona i
secció tercera, amb el contingut següent:
Títol II. Tipus contractuals
Capítol I. Contractes amb finalitat transmissora
Secció primera. Contracte de compravenda
Subsecció primera. Disposicions generals
Article 621-1. Contracte de compravenda
La compravenda és el contracte pel qual el venedor
s’obliga a lliurar un bé conforme al contracte i a transmetre’n la titularitat, sigui del dret de propietat o dels altres
drets patrimonials segons la seva naturalesa, i el comprador s’obliga a pagar un preu en diners i a rebre el bé.
Article 621-2. Compravenda de consum
1. La compravenda es considera de consum quan el venedor actua amb un propòsit relacionat amb la seva activitat empresarial o professional i el comprador amb
un propòsit principalment aliè a aquestes activitats.
2. En la compravenda de consum és ineficaç qualsevol
pacte, clàusula o estipulació que modifiqui, en perju3.01.01.

f) Els marmessors, els béns que administren, llevat
d’autorització expressa.
1. Si el contracte conclòs no determina el preu ni estableix els mitjans per a la seva determinació, s’entén
que el preu és el generalment cobrat en circumstàncies
comparables, en el moment de la conclusió del contracte i en relació amb béns de naturalesa similar.
2. Si el contracte estableix que el preu sigui determinat
per una de les parts o per tercers, només és possible
oposar-se a la determinació manifestament no raonable, o feta fora del termini pactat o adient ateses les
circumstàncies.
3. En cas de manifesta no raonabilitat del preu o de determinació intempestiva, s’aplica l’apartat 1 d’aquest
article.
4. El venedor ha d’obtenir el consentiment exprés del
comprador per a qualsevol augment addicional al preu
acordat. Altrament, el comprador no ha de pagar-lo.
5. En la compravenda de consum, el preu total no pot
ser superior al preu informat en l’oferta o anunciat públicament, el qual ha d’incorporar els tributs de repercussió legalment obligada. Si per la naturalesa dels
béns el preu total no es pot calcular abans de la conclusió del contracte, el venedor ha d’informar de la
manera com es determina.
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Article 621-6. Compravenda a prova o assaig
1. La compravenda a prova o assaig s’entén conclosa
sota la condició suspensiva de l’aprovació del comprador.
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2. Quan s’ha pactat una reserva de la titularitat, la seva
transmissió té lloc quan el comprador pagui el preu o,
si escau, compleixi l’obligació pactada.
Article 621-10. Obligació de lliurament

2. El venedor ha de permetre al comprador l’examen
del bé venut i facilitar-li els mitjans adients per a l’exercici del seu dret.

1. El venedor compleix l’obligació de lliurament quan
transmet al comprador la possessió del bé o el posa a
la seva disposició.

3. L’aprovació del comprador ha de tenir lloc en el termini establert en el contracte o, en el seu defecte, en el
termini raonable que hagi assenyalat el venedor i que
sigui suficient per a l’examen del bé. Transcorregut el
termini, el silenci del comprador s’entén com a aprovació.

2. Si el contracte té com a objecte un bé moble posseï
ble i no preveu el seu transport, és suficient posar-lo a
disposició del comprador o de la persona designada al
contracte per a prendre’n possessió.

Article 621-7. Deure d’informació
Abans de la conclusió del contracte, el venedor ha de
facilitar al comprador la informació rellevant sobre les
característiques del bé, tenint en compte els coneixements de les parts, la naturalesa i el cost de la informació, com també les exigències que resultin de la bona
fe i l’honradesa dels tractes.
Article 621-8. Arres
1. El lliurament d’una quantitat de diners s’entén fet
com a arres confirmatòries, com a senyal de conclusió
i a compte del preu de la compravenda.
2. En les arres penitencials, que s’han de pactar expressament, el comprador que desisteixi del contracte les perd, llevat que el desistiment estigui justificat,
d’acord amb el que disposa l’article 621-49, i si qui desisteix és el venedor les ha de tornar doblades.
3. En la compravenda d’immobles les arres penitencials, dipositades davant notari i pactades per un termini màxim de tres mesos, es poden fer constar en
el Registre de la Propietat i la finca queda afecta a la
seva devolució. En cas de desistiment, el notari les ha
de lliurar a qui correspongui. L’afecció s’extingeix
transcorregut el termini pactat i trenta dies més, llevat que hi hagi una anotació anterior de demanda per
part del comprador. També s’extingeix anticipadament
si s’acredita notarialment el lliurament de les arres al
venedor, per haver-se produït el desistiment del comprador. Es cancel·la d’ofici transcorregut el termini.
Subsecció segona. Obligacions del venedor
Article 621-9. Obligacions del venedor
1. El venedor ha de:
a) Lliurar, en el temps, lloc i forma determinats en el
contracte, el bé, els seus accessoris i els documents relacionats, si n’hi ha.
b) Garantir que el bé és conforme al contracte.
c) Transmetre la titularitat del bé i dels seus accessoris.
3.01.01.

3. Si el contracte preveu el transport a càrrec del venedor, aquest compleix amb el lliurament del bé, d’acord
amb el que estableix l’apartat 1.
4. Si el contracte preveu el transport a càrrec del comprador o aquest opta per un portador diferent del proposat pel venedor, el venedor compleix amb el lliurament al primer portador i amb la tramesa al comprador
dels documents necessaris per a rebre el bé.
5. Si el contracte preveu que el venedor només ha de
lliurar els documents representatius del bé, el venedor
compleix la seva obligació quan els lliura al comprador.
Article 621-11. Posada a disposició
1. Per la vàlida posada a disposició, el venedor ha de
notificar al comprador que pot fer-se càrrec del bé dins
del termini pactat o del que raonablement estableixi el
venedor ateses les circumstàncies.
2. No és exigible al venedor la fixació de cap termini en els casos que aquest sigui determinable d’acord
amb el contracte i en aquells altres que el contracte estableixi, d’acord amb el comprador, que el lliurament
s’ha de realitzar en un lloc diferent de l’establiment o
del domicili del venedor.
Article 621-12. Assegurança
El venedor que no hagi d’assegurar el bé i el transport
ha de proporcionar, a sol·licitud del comprador, tota la
informació per a la contractació de l’assegurança.
Article 621-13. Temps de compliment
1. El venedor ha de lliurar el bé sense dilació indeguda
si no s’ha pactat un termini o si el moment de lliurament no pot ser determinat d’una altra manera.
2. En la compravenda de consum, el venedor ha de
lliurar el bé sense demora indeguda i en un termini
màxim de 30 dies des de la conclusió del contracte,
llevat de pacte en contrari.
3. Si el venedor no lliura el bé tempestivament, el comprador l’ha de requerir a fer el lliurament en un termini addicional adequat a les circumstàncies, llevat que:
a) El venedor s’hagi negat a lliurar el bé o,
b) El termini de lliurament sigui essencial.
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Article 621-14. Lloc de compliment de l’obligació de
lliurar
1. Llevat de pacte en contrari, el bé s’ha de lliurar en
l’establiment o el domicili del venedor en el moment
de la conclusió del contracte. Si el venedor en té més
d’un, en aquell més vinculat amb l’obligació de lliurament i, si no en té cap, en el domicili del comprador.
2. Si en el moment de la conclusió del contracte, els
contractants coneixien o podien conèixer que el bé es
trobava o havia de ser fabricat o posat a disposició per
al seu lliurament en un lloc diferent de l’establiment
o domicili del venedor, el bé s’ha de lliurar en aquell
lloc de destinació.
3. Són a càrrec del venedor les despeses de lliurament
del bé derivades de canvis posteriors del seu establiment o domicili.
Article 621-15. Despeses derivades del contracte
1. En defecte de pacte, el venedor ha de pagar les despeses de lliurament del bé i el comprador les de la seva
recepció, com també les de transport que no siguin a
càrrec del venedor.
2. En la compravenda d’un bé immoble, el comprador ha de pagar les despeses de l’atorgament de l’escriptura i de l’expedició de primera còpia i les altres
despeses posteriors a la transmissió, com també les
d’inscripció en el registre de la propietat, llevat que les
parts hagin disposat altrament.
3. En la compravenda de consum, el comprador només
ha d’abonar les despeses de lliurament, de transport o
postals si va ser informat pel venedor de forma clara
i comprensible i abans de la conclusió del contracte.
Si l’import de les despeses no pot ser determinat anticipadament, el venedor ha d’advertir el comprador
d’aquesta circumstància.

eix ràpidament el seu valor. El preu corresponent ha de
ser posat a disposició del comprador si aquest ha satisfet el preu establert en el contracte i, en cas contrari, el
venedor podrà retenir el seu import per aplicar-lo fins
a on arribi el preu convingut.
3. Les despeses causades per la frustració del lliurament imputable al comprador són a càrrec seu.
Article 621-17. Transmissió de riscos
1. Els riscos es transmeten al comprador en el moment
del lliurament del bé o dels documents que el representen d’acord amb el que estableix l’article 621-10.
També es transmeten els riscos al comprador quan es
nega injustificadament a rebre el bé.
2. Els riscos dels béns encara no identificats no es
transmeten abans de la seva especificació feta d’acord
al contracte amb notificació al comprador, o de qualsevol altra manera usual i raonable ateses les circumstàncies.
3. El fet que el venedor estigui autoritzat a retenir els
documents representatius del bé no afecta la transmissió dels riscos.
Article 621-18. Transmissió de riscos en cas de bé venut en trànsit
1. En els contractes sobre béns en trànsit, els riscos es
transmeten al comprador amb el lliurament al primer
portador, llevat de pacte en contrari o que es pugui deduir de les circumstàncies que la transmissió dels riscos
s’ha de produir en el moment de conclusió del contracte.
2. Els riscos són a càrrec del venedor si en el moment
de la conclusió del contracte coneixia o podia haver
raonablement conegut la pèrdua, deteriorament o dany
al bé i no va revelar aquestes circumstàncies al comprador.
Article 621-19. Efectes de la transmissió de riscos

Article 621-16. Lliurament frustrat
1. Si el comprador o la persona designada per rebre el
bé, els seus accessoris i els documents es neguen injustificadament a fer-ho, o de qualsevol altra manera
incompleixen aquesta obligació, el venedor ha d’adoptar les mesures raonables per a la custòdia i conservació del bé.
2. El venedor es pot alliberar de les obligacions de
custòdia i conservació si, prèvia notificació al comprador o a la persona designada per a rebre el bé:
a) Consigna el bé, els accessoris i els documents a disposició de l’autoritat judicial. O,
b) Diposita el bé, els accessoris i els documents en un
establiment autoritzat, en les condicions usuals ateses
les circumstàncies, i a disposició del comprador o de
la persona designada per a rebre el bé. O,
c) Ven el bé per compte del comprador en condicions
raonables, si aquest és perible, deteriorable o disminu3.01.01.
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La pèrdua, deteriorament o dany al bé posteriors a la
transmissió del risc al comprador i no imputables al
venedor no extingeixen l’obligació de pagament del
preu.
Subsecció tercera. Conformitat del bé al contracte
Article 621-20. Criteris per determinar la conformitat
1. El bé és conforme al contracte si compleix els requisits següents:
a) Tenir la quantitat, qualitat, tipus, prestacions i ús
pactat.
b) Ser lliurat amb l’empaquetat o envasament acordats.
c) Ser subministrat amb els accessoris i instruccions
estipulats en el contracte.
2. La conformitat exigeix, llevat que s’hagi pactat altrament o que per les circumstàncies del cas algun
d’aquests criteris no sigui aplicable, que el bé:
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a) S’ajusti a la descripció realitzada pel venedor.
b) Sigui idoni per a l’ús habitual a què es destinin el
béns del mateix tipus.
c) Tingui les qualitats i prestacions habituals que el
comprador pot esperar segons la naturalesa del bé en
béns del mateix tipus; i, en el seu cas, segons les declaracions del venedor o de tercers d’acord amb el que
disposa l’article 621-24.2.
d) Tingui les qualitats i prestacions de la mostra o model que el venedor hagi presentat al comprador.
e) Estigui embalat o envasat de la manera habitual o, en
el seu cas, de manera adequada per a conservar i protegir el bé o donar-li la destinació que correspongui.
3. La inadequació del bé per a ser destinat a un ús particular manifestat pel comprador al venedor en el moment de concloure el contracte constitueix manca de
conformitat, sempre que el venedor hagi admès la possibilitat d’aquest ús.
Article 621-21. Instal·lació incorrecta del bé
1. Si el contracte preveu la instal·lació del bé, la instal·
lació incorrecta suposa manca de conformitat si ha estat feta:
a) Pel venedor o per algú altre sota la seva responsabilitat. O,
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4. En el cas de l’art. 621-37.1 a, el termini de sis mesos
es computa després de cada reparació o substitució.
Article 621-24. Manifestacions prèvies a la conclusió
del contracte
1. El venedor respon de la manca de conformitat derivada de les manifestacions prèvies al contracte sobre
les característiques, qualitats o prestacions del bé, com
també de qualsevol manifestació pública amb el mateix contingut fetes per ell o per un tercer que estigui
legitimat per actuar per compte seu, llevat dels casos
en els quals:
a) El comprador conegui o pugui raonablement conèixer la seva incorrecció.
b) El venedor hagi rectificat les manifestacions fetes
abans de concloure el contracte de manera cognoscible pel comprador o destinatari de la manifestació corregida.
c) Les manifestacions fetes no puguin haver influït sobre la decisió de comprar.
2. En la compravenda de consum, les manifestacions
públiques fetes per qualsevol tercer que hagi intervingut en la cadena de comercialització i, en particular,
en la publicitat o etiquetat del bé, s’entenen fetes pel
venedor, tret que aquest, en el moment de concloure
el contracte, no les conegués o no fos raonable esperar
que les hagués de conèixer.

b) Pel comprador, o per algú altre sota la seva responsabilitat, i la incorrecció obeeix a una deficiència en
les instruccions proporcionades pel venedor.

Article 621-25. Coneixement de la manca de conformitat pel comprador

2. En la compravenda de consum és ineficaç qualsevol
pacte, clàusula o estipulació que modifiqui, en perjudici del consumidor, el règim que estableix l’apartat 1.

1. El venedor no respon de la manca de conformitat
que el comprador conegui o que no podia raonablement ignorar en el moment de la conclusió del contracte, llevat dels casos d’ocultació dolosa, negligència
greu o de garantia expressa de la conformitat.

Article 621-22. Manca de lliurament dels accessoris i
dels documents relacionats
La manca del lliurament dels accessoris, instruccions
d’ús, consum i maneig, especialment, les relatives a la
instal·lació o el funcionament o qualsevol altre document que raonablement el comprador pot esperar obtenir d’acord amb el contracte es considera manca de
conformitat.
Article 621-23. Exigència i moment de la conformitat
1. El venedor respon de tota manca de conformitat del
bé que existeixi en el moment de la transmissió del risc.
2. En la compravenda de consum, es presumeix que
la manca de conformitat manifestada en els sis mesos
posteriors al lliurament del bé o a la completa instal·
lació, ja existia en aquell moment, tret que això sigui
incompatible amb la naturalesa del bé o el tipus de
manca de conformitat.
3. En el cas de l’article 621-21 b, el termini de sis mesos es computa a partir del moment que raonablement
podria entendre’s realitzada la instal·lació.
3.01.01.

2. En la compravenda de consum, el venedor respon
sempre de la manca de conformitat, llevat que el comprador la conegués i l’hagués acceptada expressament.
Article 621-26. Manca de conformitat imputable al
comprador
El venedor no respon de la manca de conformitat que
resulti d’haver seguit les instruccions del comprador o
d’haver emprat materials facilitats per aquest, sempre
que prèviament l’hagi advertit expressament sobre els
perills i les conseqüències que se’n puguin derivar.
Article 621-27. Examen del bé venut
1. El comprador ha d’examinar el bé lliurat o posat a la
seva disposició o fer-lo examinar en el termini pactat
o en el més breu possible i que sigui adient ateses les
circumstàncies.
2. Llevat de pacte en contrari, si segons el contracte el
bé ha de ser transportat, l’examen del bé s’entén ajornat al moment que aquest hagi arribat a la seva destinació.
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3. Igualment, si durant el transport del bé el comprador canvia la seva destinació o el reexpedeix sense haver tingut una oportunitat raonable d’examinar-lo, i
en el moment de la conclusió del contracte el venedor
coneixia o podia raonablement haver conegut aquesta circumstància, l’examen es pot ajornar al moment
d’arribada del bé a la seva destinació.
4. Les disposicions d’aquest article no s’apliquen a la
compravenda de consum.
Article 621-28. Notificació i coneixement de la manca
de conformitat
1. El comprador ha de notificar al venedor sense dilació indeguda qualsevol manca de conformitat del bé,
i descriure-la. En la compravenda de consum aquest
termini és, com a mínim, de dos mesos.
2. Si el comprador no notifica la manca de conformitat segons allò establert per l’apartat 1, perd el dret a
invocar-la.
3. El comprador sempre pot invocar la manca de conformitat si es refereix a fets que el venedor coneixia o
no podia ignorar i que no ha revelat al comprador, o si
va garantir expressament la conformitat.
Article 621-29. Termini de responsabilitat de la manca
de conformitat
1. Llevat de pacte en contrari o que del contracte en
resulti altrament, el venedor no respon de la manca de
conformitat que es manifesti dos anys després del moment de lliurament del bé.
2. El termini establert per l’apartat 1 no s’aplica a la
manca de conformitat per existència de drets o pretensions de tercers.
Article 621-30. Drets o pretensions de tercers
1. Sense perjudici dels efectes derivats de la publicitat registral, el venedor ha de transmetre el bé lliure
de drets o pretensions raonablement fonamentades de
tercers que el comprador no conegués ni hagués pogut
raonablement conèixer en el moment de la conclusió
del contracte.
2. En tot cas, el venedor respon si va garantir que el
bé n’estava o quedaria lliure de drets o pretensions de
tercers i si, tot i conèixer-los, no els va revelar al comprador.
3. Igualment, el venedor respon si els drets o pretensions als quals es refereix l’apartat 1 són conseqüència dels seus actes propis posteriors a la conclusió del
contracte.
Subsecció quarta. Obligacions del comprador
Article 621-31. Obligacions del comprador
El comprador ha de:
a) Pagar el preu.
3.01.01.
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b) Rebre el bé, els seus accessoris i els documents relacionats, si n’hi ha.
Article 621-32. Temps de pagament del preu
1. Llevat de pacte en contrari, el comprador ha de pagar el preu en el moment del lliurament del bé.
2. El venedor només pot rebutjar el pagament avançat
del preu si té un interès legítim per a fer-ho.
Article 621-33. Lloc de pagament del preu
El comprador ha de pagar el preu en el lloc acordat en
el contracte i, en el seu defecte, en el lloc de lliurament
del bé o dels documents representatius.
Article 621-34. Recepció del bé
1. El comprador ha de dur a terme els actes que raonablement siguin exigibles perquè el venedor pugui complir la seva obligació de lliurament del bé.
2. El comprador pot rebutjar el lliurament anticipat del
bé sempre que tingui un interès legítim per a fer-ho.
3. En la compravenda de consum, el comprador no ha
de pagar cap contraprestació per un bé lliurat no sol·
licitat. El comprador ha de permetre al venedor recuperar-lo i té dret a ser rescabalat de qualsevol despesa
addicional, com també dels danys i perjudicis ocasionats.
Article 621-35. Especificació de les característiques
del bé
El comprador que d’acord amb el contracte ha d’especificar les característiques, el moment o la forma de
lliurament del bé, ha de fer-ho respectant els terminis
pactats o els que siguin raonables. Si el comprador no
fa aquesta especificació, el venedor la pot fer, tot i respectant les indicacions raonables que pugui haver rebut del comprador.
Article 621-36. Conservació del bé
1. El comprador que ha rebut el bé i pretén rebutjar-lo
per manca de conformitat ha de prendre totes les mesures necessàries per a la seva conservació ateses les
circumstàncies i pot retenir el bé fins que hagi estat reemborsat de les despeses de conservació.
2. Si en el cas regulat per l’apartat 1, el bé ha estat posat a disposició en el seu lloc de destinació, el comprador ha de prendre’n possessió per compte del venedor
si ho pot fer sense pagar el preu i sense incórrer en
despeses excessives, llevat que el venedor o persona
autoritzada es trobi en el lloc esmentat.
Subsecció cinquena. Remeis del comprador i del venedor
Article 621-37. Remeis
1. El comprador i el venedor, en cas d’incompliment
de les obligacions respectives, poden:
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a) Exigir el compliment específic, que, en el cas del
comprador, inclou la reparació o la substitució del bé
no conforme.
b) Suspendre el pagament del preu o, en el cas del venedor, el compliment de les seves obligacions.
c) Resoldre el contracte.

Núm. 505

Article 621-40. Suspensió del pagament del preu o del
compliment de les obligacions
El comprador i el venedor poden suspendre, totalment
o parcial, el pagament del preu o el compliment de les
obligacions si:
a) Han de complir la seva obligació al mateix temps
o després que l’altre part hagi complert les seves, i
aquesta no les compleix.

d) Reduir el preu, en el cas del comprador.
e) Reclamar la indemnització per danys i perjudicis.
2. El comprador i el venedor poden acumular tots els
remeis que no siguin incompatibles i, en tot cas, amb
la indemnització de danys i perjudicis.
3. En cas que el venedor no pugui lliurar el bé per causes imputables al comprador s’aplica allò establert per
l’article 621-16.
4. El comprador o el venedor que ha provocat l’incompliment de l’altre no pot recórrer a cap d’aquests remeis.
Article 621-38. Compliment específic
1. El compliment específic no faculta al venedor a reclamar cap cost addicional.
2. El compliment específic no es pot exigir si:
a) És impossible o ha esdevingut il·lícit. O si,
b) Els costos que se’n deriven són desproporcionats
respecte del benefici que n’obtindria el comprador.
Article 621-39. Correcció a iniciativa del venedor
1. El venedor pot corregir la manca de conformitat del
bé sempre que sigui possible fer-ho abans que venci el
termini de compliment.
2. Vençut el termini, i un cop rebuda la notificació de
manca de conformitat, el venedor la pot corregir dins
d’un termini raonable si s’ofereix immediatament a
fer-ho. El comprador pot rebutjar aquest oferiment si:

b) Han de complir la seva obligació abans que l’altra
part, tenen motius raonables per creure que l’altra no
complirà les seves obligacions i li notifica la suspensió.
Article 621-41. Resolució del contracte
1. El contracte es pot resoldre si l’incompliment de
l’altra part és essencial.
2. Es considera essencial l’incompliment que priva
substancialment a l’altra part d’allò a què tenia dret segons el contracte.
3. El retard en el compliment que no sigui essencial
permet resoldre el contracte si el comprador o el venedor no compleixen en el termini addicional de compliment que li hagi notificat l’altra part i que sigui adequat a les circumstàncies. El termini addicional es
considera raonable si la part no s’hi oposa sense dilació indeguda.
4. En tot cas, es pot resoldre anticipadament el contracte si l’altra part declara o evidencia de qualsevol
altra manera l’incompliment essencial de les seves
obligacions.
5. La facultat de resolució s’exerceix mitjançant notificació a l’altra part, tret que en notificar el termini addicional a què fa referència l’apartat 3 s’hagi establert
que la resolució és automàtica al seu venciment.
Article 621-42. Reducció del preu i càlcul

a) La correcció no es pot dur a terme sense retard o inconvenients per al comprador.

1. El comprador que accepta un compliment no conforme al contracte pot demanar la reducció del preu.

b) Té motius raonables per creure que el venedor no
complirà o no ho farà adequadament. O,

2. La reducció del preu ha de ser proporcional a la diferència entre el valor del bé en el moment del seu lliurament i aquell que tindria si fos conforme al contracte.

c) El retard comporta un incompliment essencial.
3. Pendent la correcció, el comprador pot suspendre
el compliment de les seves obligacions i no pot exercir els drets que siguin incompatibles amb la correcció
que es pugui fer dins del termini raonable.
4. El venedor ha de pagar les despeses de la correcció i
l’eventual indemnització dels danys pel retard i qualssevol altres que la correcció ha causat o no ha pogut
evitar, amb inclusió dels costos dels materials, la mà
d’obra i el transport.

3. El comprador que ha exercit la facultat de reduir el
preu pot demanar la restitució del major preu pagat i,
addicionalment, una indemnització per altres danys
que hagi sofert.
Article 621-43. Remeis del comprador en cas de drets i
pretensions de tercers
1. En el cas regulat per l’article 621-30 sobre drets i
pretensions de tercers, el comprador pot exercir els remeis establerts en aquesta subsecció.
2. Si la compravenda comprèn diversos béns i el dret
o la pretensió del tercer n’afecta només algun, el comprador només pot resoldre el contracte si consta cla-

3.01.01.
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rament que no hauria efectuat la compra sense el bé
afectat pel dret o la pretensió al·legats.

clusió i amb les exigències de la bona fe i la honradesa
dels tractes.

Article 621-44. Terminis d’extinció dels remeis

Article 621-48. Accions

1. Les pretensions i accions derivades dels remeis establerts en aquesta subsecció a favor del comprador i del
venedor s’extingeixen en el termini de tres anys, llevat
que la llei disposi un altre termini.

Les accions establertes per aquesta subsecció caduquen en el termini de quatre anys des de la conclusió
del contracte i no són renunciables en aquest moment.

2. El còmput del termini establert per l’apartat 1 s’inicia en el moment que les accions o pretensions de la
part que es tracti poden ser exercitades.

Subsecció setena. Especialitats de la compravenda
d’immobles

3. En qualsevol cas de manca de conformitat el còmput del termini establert per l’apartat 1 s’inicia des que
el comprador coneix o pot conèixer la manca de conformitat.
Subsecció sisena. Avantatge injust i lesió en més de la
meitat
Article 621-45. Avantatge injust
1. El contracte de compravenda, com els altres de caràcter onerós, pot ser rescindit si en el moment de la
seva conclusió:
a) Una de les parts depenia de l’altra o mantenia una
relació especial de confiança amb ella, es trobava en
una situació de vulnerabilitat econòmica o de necessitat imperiosa, era incapaç de preveure les conseqüències dels seus actes, palesament ignorant o manifestament mancada d’experiència. I,
b) L’altra part coneixia o havia de conèixer aquesta situació i se’n va aprofitar, tot obtenint un benefici excessiu o un avantatge manifestament injust.
2. En la compravenda de consum, el contracte es pot
rescindir, a més d’allò regulat per l’apartat 1, si ocasiona en els drets i obligacions de les parts un greu
desequilibri en perjudici del consumidor contrari a les
exigències de la bona fe i la honradesa de tractes.
Article 621-46. Lesió en més de la meitat
1. El contracte de compravenda, com els altres de caràcter onerós, també pot ser rescindit si la part perjudicada prova que, en el moment de la conclusió del
contracte, el valor de la prestació que rep és inferior a
la meitat del valor de la prestació que fa.
2. L’altra part pot oposar que el pretès desequilibri es
justifica en el risc contractual propi dels contractes
aleatoris o en la concurrència d’una causa gratuïta.
3. En els supòsits d’opció de compra, el desequilibri ha
d’existir en el moment en què es pacta l’opció.
Article 621-47. Adaptació del contracte
En els supòsits regulats pels articles 621-45 i 621-46,
a petició de la part perjudicada, l’autoritat judicial pot
adaptar el contingut del contracte d’acord amb la pràctica contractual prevalent en el moment de la seva con3.01.01.

Article 621-49. Previsió de finançament per tercer
1. Si el contracte de compravenda preveu el finançament de tot o part del preu per una entitat de crèdit, el
comprador pot desistir del contracte, si justifica documentalment, en el termini pactat, la negativa de l’entitat designada a concedir el préstec o crèdit hipotecari
o a acceptar la subrogació del comprador en la hipoteca que grava l’immoble, llevat que la denegació es derivi de la negligència del comprador.
2. El desistiment del comprador obliga al venedor a la
devolució del preu que li hagués estat lliurat i de les
arres penitencials si escau, i al comprador a deixar el
venedor en la mateixa situació en la que s’hagués trobat de no haver-se conclòs el contracte, sense perjudici
d’allò establert per la legislació hipotecària.
Article 621-50. Indicació de la superfície de l’immoble
1. En la compravenda d’immobles, llevat de pacte en
contrari, la referència a la cabuda, mesura o superfície
de l’immoble es considera indicativa, i les diferències, en més o en menys, no donen lloc a la manca de
conformitat, tret que siguin superiors a un 10% o que
la cabuda, mesura o superfície indicades siguin un requisit per a l’ús específic, pactat o habitual a què es
destinin els immobles de les mateixes característiques.
2. En la compravenda d’immobles en la qual el preu
es calcula per raó de la cabuda, mesura o superfície de
l’immoble, la diferència de cabuda que no sobrepassi
el 10% de la mesura pactada dóna lloc a una modificació proporcional del preu.
3. En la compravendes d’immobles en les quals el preu
es pacta globalment i no per raó de la cabuda de l’immoble, la diferència de superfície, en més o en menys,
que existeixi no dona lloc a la modificació del preu ni
a la manca de conformitat sempre que sigui palesa i
inequívoca la intenció de les parts d’haver conclòs el
contracte en qualsevol cas.
Article 621-51. Immobles en construcció o rehabilitació amb constitució de comunitat especial
1. En la compravenda d’un habitatge, local o altre element d’un edifici en construcció o rehabilitació que,
un cop finalitzades les obres, s’hagi de sotmetre a un
règim de propietat horitzontal, les parts poden establir
la situació de comunitat sobre la finca en què s’integra
l’immoble venut.
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2. En el supòsit descrit per l’apartat 1, el contracte ha
d’incorporar la descripció del bé i de la finca o conjunt
en el qual s’integra aquell com a element independent
o privatiu, amb referència expressa a les circumstàncies
regulades pel número 1 de l’article 553-9 d’aquest Codi.
3. Les parts poden fixar el termini final de construcció
o rehabilitació, que no pot ser superior al de deu anys
comptats des de l’obtenció de la llicència d’obres corresponent. En defecte de pacte, el termini final és el
que es preveu a la llicència.
Article 621-52. Immobles en construcció o rehabilitació prèvia a la llicència d’obres
1. El contracte de compravenda d’un immoble en construcció o rehabilitació que no sigui habitatge i que es
conclogui abans de l’obtenció de la llicència d’obres ha
de preveure les característiques i condicions de l’obra,
els terminis inicial i final de la construcció o rehabilitació i la qualitat dels materials emprats.
2. Les parts poden fixar que el termini final de construcció, que en cap cas pot ser superior a deu anys, es computi des de la conclusió del contracte o des de la obtenció de
la llicència. En aquest segon cas, el termini d’obtenció de
la llicència d’obres no pot ser superior a dos anys.
Article 621-53. Règim de la comunitat especial
1. La quota del comprador en la comunitat constituïda
correspon a la que tingui l’element en construcció o
rehabilitació en el règim de propietat horitzontal en el
qual s’integra un cop construït o rehabilitat.
2. La comunitat comporta l’exclusió de l’acció de divisió i dels drets d’adquisició preferent de caràcter legal
entre propietaris de diferents habitatges, locals o elements de l’edifici en construcció o rehabilitació.
3. Finalitzada la construcció o rehabilitació, la quota
del comprador dona lloc a la propietat separada sobre
l’element que fou objecte del contracte.
4. El venedor pot atorgar escriptura d’obra nova i de
constitució del règim de la propietat horitzontal si hi
fa constar una descripció individualitzada de l’element
venut tal i com apareix a l’escriptura de compravenda.
La inscripció de l’esmentat element es practica a nom
del comprador.
Article 621-54. Pacte de condició resolutòria
1. El pacte de condició resolutòria establert per al supòsit de manca de pagament del preu ajornat, faculta el
venedor per resoldre el contracte i recuperar l’immoble, sempre que hagi requerit prèviament el comprador
mitjançant acta notarial perquè en un termini de vint
dies efectuï el pagament, amb l’advertiment que en cas
de no fer-ho té lloc la resolució de la compravenda.
2. Quan el pacte s’hagi formalitzat en escriptura pública inscrita en el Registre de la Propietat, s’apliquen
a la resolució les normes incloses en aquest número i
en els següents. El pacte ha de preveure que per que
3.01.01.
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tingui lloc la resolució la quota o quotes impagades,
inclosos, en el seu cas, els interessos pactats, han de
superar un quinze per cent del preu íntegre més els
interessos. Es pot establir que el venedor retingui les
quantitats abonades pel comprador, amb un màxim de
la meitat de la quantitat total que hagi hagut de percebre, d’acord amb el contracte, fins a la data de la resolució. Si s’han pactat interessos, l’escriptura ha d’incorporar un quadre d’amortització i el tipus d’interès
ha de ser fix, s’ha de meritar per mesos vençuts, i no
pot ser superior a l’interès legal del diner en el moment
de l’atorgament, incrementat en el cinquanta per cent.
El venedor no pot reclamar al comprador cap quantitat
per les quotes futures i no vençudes.
3. El procediment notarial és el següent:
a) El notari ha de demanar al Registre de la Propietat
certificació de domini i càrregues de la finca, que s’ha
de fer constar per nota marginal. Un cop rebuda la certificació, ha de notificar al comprador la voluntat del venedor de resoldre el contracte, amb efectes des de la data
de la notificació, així com als titulars de drets reals inscrits amb posterioritat, en el domicili que consti al Registre segons la certificació. Si en aquesta consta l’immoble com a habitatge de la família també s’ha de notificar
al cònjuge o convivent. Quan no consti el domicili dels
titulars, la notificació es practica per edictes en un dels
diaris de major difusió en el lloc d’ubicació de la finca.
b) El comprador, en el termini de quinze dies, es pot
oposar a la resolució si paga el deute, al·lega el pagament
d’allò reclamat, o la concurrència d’altra causa d’oposició establerta al contracte. En aquests casos, el notari
dona per acabada la seva intervenció i per conclòs el
procediment, i queda expedita la via judicial o arbitral.
c) En el supòsit de manca d’oposició a la resolució o
d’oposició limitada a la liquidació practicada pel venedor, l’acta notarial constitueix títol per a la inscripció
del domini de l’immoble a favor del venedor, per a la
cancel·lació de la inscripció de la condició resolutòria
exercitada i la de tots els assentaments de càrregues,
gravàmens i drets consignats en el Registre amb posterioritat, a excepció dels relatius a litigis sobre la vigència o l’exercici de la pròpia condició resolutòria.
4. La readquisició pel venedor comporta l’afecció de
l’immoble, amb caràcter real, en benefici del comprador i dels titulars d’assentaments posteriors, com a garantia de la quantitat que, si escau, s’hagi d’abonar al
comprador. En la reinscripció a favor del venedor es fa
constar aquesta afecció, l’import de la qual és la quantitat total que, d’acord amb el contracte hauria hagut
de percebre el venedor fins la data de la resolució, segons allò determinat per l’acta notarial.
5. L’afecció s’extingeix totalment o parcialment per:
a) Consentiment del comprador i, si escau, dels titulars
de drets posteriors.
b) Resolució judicial o laude arbitral.
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c) Consignació notarial de la quantitat garantida o aval
bancari pel seu import.
d) Caducitat, transcorreguts cent vuitanta dies des de
la data de la reinscripció a favor del venedor, llevat que
hi hagi una anterior anotació de demanda d’oposició a
la resolució o a la liquidació.
7. Els assentaments registrals es practiquen d’acord
amb el que disposa la Llei Hipotecària.
Subsecció vuitena. Compravenda a carta de gràcia
Article 621-55. Compravenda a carta de gràcia
1. En la compravenda a carta de gràcia, el venedor es
reserva el dret de redimir el bé venut, amb les condicions que s’hagin pactat.
2. El dret de redimir el bé venut s’exerceix d’acord amb
allò disposat pels articles 568-28 a 568-32 d’aquest Codi.
Secció segona. Permuta
Article 621-56. Concepte
1. La permuta és el contracte pel qual cada part s’obliga
a lliurar a l’altra un bé conforme al contracte i a transmetre’n la titularitat, sigui del dret de propietat o dels
altres drets patrimonials, segons la seva naturalesa.
2. En el cas que una de les prestacions consisteixi en
béns i diners, el contracte es qualifica de permuta si el
valor dels béns és igual o superior a l’import dels diners.
Article 621-57. Règim jurídic
Les normes de la compravenda s’apliquen a la permuta
en allò que siguin compatibles, i cada part es considera comprador respecte dels béns que ha de rebre i venedor respecte dels béns que ha de lliurar.
Secció tercera. Cessió de finca o d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura
Article 621-58. Concepte
El contracte de cessió d’una finca o d’aprofitament
urbanístic a canvi de l’adjudicació d’una construcció
futura o resultant de la rehabilitació requereix, en el
moment de formalitzar-lo, que s’hi identifiquin necessàriament els habitatges, els locals o les altres edificacions, i s’hi faci la descripció d’acord amb la normativa de la propietat horitzontal, amb indicació de cada
un dels adjudicataris.
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dent i la cessionària determinin, tot constituint una situació de comunitat, que es regeix per allò establert
per l’article 621-53.
2. En el cas de transmissió total d’una finca o de l’aprofitament urbanístic, la construcció futura es pot situar
en una finca altra que la que ha estat cedida.
Article 621-60. Règim general
1. En els contractes de cessió atorgats abans de l’obtenció de la llicència d’obra corresponent s’han de fer
constar les característiques de l’obra, les condicions,
els terminis inicial i final de la construcció i la qualitat
dels materials emprats.
2. En els contractes de cessió atorgats un cop obtinguda la llicència d’obra corresponent cal incorporar
el contingut d’aquesta, i també les determinacions del
projecte o, si escau, la certificació emesa pel facultatiu
de l’obra, i la memòria de qualitats segons el projecte
redactat pel facultatiu corresponent.
3. Ambdues parts poden acordar la constitució d’un
aval bancari o qualsevol altra garantia per tal d’assegurar el compliment de l’obligació del cessionari.
4. El cedent, després d’un requeriment fefaent, pot instar la resolució del contracte si la llicència no s’ajusta
als pactes acordats, en el cas establert per l’apartat 1, o
si les obres no s’han iniciat en el termini pactat fins i tot
per una causa que no li sigui imputable al cessionari.
5. L’obligació del cessionari només s’entén complerta
quan el lliurament de l’obra es fa en les condicions i
amb les característiques pactades. Si no s’ha estipulat
res en aquest sentit, l’obra ha d’ésser lliurada íntegrament, amb tots els requisits d’habitabilitat o els que siguin necessaris per a l’ús a què es destina.
6. L’obra pot ser realitzada i lliurada per una persona diferent que la cessionària, tret que s’hagi pactat el
contrari i sense perjudici de la obligació de notificar
fefaentment la cessió del contracte al cedent en el domicili fixat en el contracte a aquests efectes, i en defecte d’això en el que figuri inscrit en el Registre de la
Propietat.
Article 621-61. Adquisició en la transmissió total

Article 621-59. Modalitats

Si la cessió es fa mitjançant la transmissió total de la
finca o de l’aprofitament urbanístic a canvi de la construcció futura, l’adquisició dels habitatges, dels locals
o de les altres edificacions que corresponguin al cedent té lloc amb el seu lliurament, un cop finalitzada
l’obra que se li hagi d’adjudicar.

1. La cessió es pot fer mitjançant:

Article 621-62. Adquisició en la transmissió parcial

a) La transmissió total d’una finca o de l’aprofitament
urbanístic a canvi de la construcció futura.

Si la cessió es fa mitjançant la transmissió d’una quota de la finca o de l’aprofitament urbanístic, l’adquisició dels habitatges, dels locals o de les altres edificacions que corresponguin al cedent té lloc a mesura que
l’obra es completi.

b) La transmissió d’una quota d’una finca o de l’aprofitament urbanístic en la proporció que la persona ce-

3.01.01.
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Article 621-63. Incompliment del contracte
1. En cas d’incompliment de les condicions, pactades o
legals, les característiques o el termini inicial o final estipulats, el cedent pot exigir el compliment específic del
contracte, o la resolució d’aquest, en ambdós casos, amb
la indemnització de danys i perjudicis corresponent.
2. L’acreditació de l’incompliment de les condicions,
les característiques i els terminis es pot fer per acta
notarial o, si escau, per certificació de l’autoritat administrativa.
Article 621-64. Resolució del contracte
1. Les parts contractants poden estipular que la no realització de l’obra en les condicions, les característiques
i els terminis d’execució estipulats tingui el caràcter de
condició resolutòria.
2. Per tal que operi la resolució automàtica del contracte cal:
a) La notificació fefaent de la resolució al cessionari i
als tercers titulars de drets constituïts sobre la finca.
b) La no oposició del cessionari a la resolució, en el
termini de quinze dies.
Article 621-65. Efectes
1. En cas de resolució del contracte, el cedent recupera
la propietat del que havia cedit i fa seva, per accessió,
l’obra realitzada, amb l’obligació de rescabalar-ne el
cessionari i, si escau, els tercers.
2. No obstant el que estableix l’apartat 1, quan el cost de
l’acabament de les obres o, si s’escau, de l’adaptació
de les realment executades als pactes establerts en el
contracte sigui superior a la meitat del cost de la construcció pactada, el cedent pot optar per l’enderrocament a càrrec del cessionari.
Article 621-66. Oposició del contracte davant tercers
El contracte de cessió de finca o de l’aprofitament urbanístic és oposable enfront de tercers des que s’hagi practicat la inscripció en el foli registral de la finca
cedida i, si escau, en el de la finca especial en el qual
constin els aprofitaments disgregats del sòl.
Article 4. Aprovació del títol II de capítol III,
relatiu als contractes sobre objecte aliè
S’aprova el títol II, capítol III, seccions primera, segona i tercera, amb el contingut següent:

contractes, qualsevol que sigui llur denominació, pels
quals se cedeix onerosament l’aprofitament agrícola,
ramader o forestal d’una finca rústica.
2. El contracte de conreu pot incloure una explotació agrària, entesa com un conjunt de béns i drets que
conformen una unitat econòmica.
Article 623-2. Drets de producció agrària
Els drets de producció agrària, els drets vinculats a
les finques o les explotacions integren el contingut del
contracte de conreu, llevat que les parts els excloguin
expressament.
Article 623-3. Habitatge i aprofitaments complementaris
1. El contracte de conreu no s’estén a les edificacions
destinades a habitatge que hi hagi a la finca, però sí a
les altres construccions, a la maquinària i a les eines
existents, llevat, en ambdós casos, de pacte en contrari
i llevat el que estableix l’article 623-33.
2. El contracte de conreu no comprèn els altres aprofitaments de la finca no vinculats al conreu, com ara
la caça, que corresponen al propietari, també llevat de
pacte en contrari.
3. La realització d’activitats agroturístiques a la finca
pel conreador necessita un pacte exprés entre les parts
i ha de ser compatible amb l’activitat de conreu.
Article 623-4. Contractes exclosos
No són contractes de conreu els relatius a finques rústiques en els casos següents:
a) Si el conreu per al qual se cedeix la finca és de durada inferior a l’any agrícola.
b) Si la finalitat és una prestació de serveis al propietari, com ara la preparació de la terra per a la sembra o
plantació.
c) Si se cedeix només el dret a adobar amb dejeccions
ramaderes.
d) Si se cedeixen només aprofitaments relatius a la caça.
e) Si se cedeix una explotació ramadera de caràcter intensiu.
f) Si la cessió de l’ús de la finca no té la finalitat de destinar-la a una activitat agrícola, ramadera o forestal.
Article 623-5. Parts contractuals
1. Poden establir contractes de conreu les persones
amb capacitat per a contractar.

Capítol III. Contractes sobre objecte aliè
Secció primera. Els contractes de conreu
Subsecció primera. Disposicions generals
Article 623-1. Concepte
1. Per contractes de conreu s’entenen els contractes
d’arrendament rústic, parceria i, en general, tots els
3.01.01.
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2. Els titulars de drets limitats sobre la finca, com ara
usufructuaris, fiduciaris o compradors a carta de gràcia, poden concloure contractes de conreu per bé que,
extingit llur dret, el contracte subsisteix fins que fineixi el termini o bé el de la pròrroga en curs.
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3. El règim establert per l’apartat 2 s’aplica als contractes de conreu conclosos pels representants legals
dels menors o incapacitats, en extingir-se llur representació.
Article 623-6. Conreador directe i personal
1. S’entén per conreador directe i personal la persona física que, sola o amb la col·laboració de persones
que hi conviuen o, si no hi ha convivència, de descendents o d’ascendents, duu a terme efectivament l’activitat agrària i assumeix els riscos de l’explotació si el
50% de la seva renda total s’obté d’activitats agràries o
d’altres de complementàries, sempre que:
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3. Les disposicions d’aquest Codi per al contracte d’arrendament s’apliquen a la resta de contractes de conreu en la mesura en què ho permeti la seva naturalesa.
Article 623-9. Ús i costum de bon pagès
És obligació derivada del contracte de conreu la de
conrear segons ús i costum de bon pagès, d’acord amb
les bones pràctiques agràries i les limitacions específiques a què estiguin sotmeses determinades zones del
territori en funció de la normativa en vigor, encara que
no hagi estat pactada expressament.
Article 623-10. Any agrícola

a) La part de la renda procedent directament de l’activitat agrària efectuada a la seva explotació no sigui
inferior al 25% de la seva renda total, i

L’any agrícola comença el dia 1 de novembre d’un any
i acaba el 31 d’octubre de l’any següent, llevat del que
pactin les parts d’acord amb els usos concrets de cada
comarca i els referits als diferents tipus de conreu.

b) El temps de treball dedicat a activitats agràries o
complementàries sigui superior a la meitat del seu
temps de treball total, sens perjudici que pugui contractar personal auxiliar.

Subsecció segona. Arrendament rústic
Article 623-11. Drets i obligacions de les parts

2. Tenen la condició de conreador directe i personal
les societats agràries de transformació, les comunitats
de béns, les cooperatives o seccions de cooperativa
de producció agrària i les societats civils, mercantils
i laborals, per al conreu de què es tracti, sempre que
incloguin en llur objecte social finalitats de caràcter
agrari i que la majoria de drets de vot correspongui a
les persones físiques a què es refereix l’apartat 1.

1. L’arrendador ha de lliurar la finca a l’arrendatari i li
ha de garantir l’ús pacífic per tot el temps de durada del
contracte. A canvi, té dret a percebre un preu o renda.

3. Les administracions públiques i llurs empreses i entitats vinculades arrendatàries de finques rústiques tenen la condició de conreador directe i personal a tots
els efectes d’aquesta llei.

Article 623-12. Renda

Article 623-7. Forma
1. Els contractes de conreu s’han de formalitzar per
escrit.
2. Les parts es poden exigir en qualsevol moment,
amb les despeses a càrrec de la part que formuli la
pretensió, que el contracte es formalitzi íntegrament
en document públic i que hi consti una descripció de
la finca objecte del contracte i, si escau, un inventari
dels elements i dels drets vinculats a l’explotació que
se cedeix i qualsevol altra circumstància que sigui necessària per a desenvolupar i executar adequadament
el contracte.
Article 623-8. Règim jurídic
1. Els contractes de conreu es regeixen pel que estableix imperativament aquest Codi, pels pactes convinguts entre les parts contractants i, si no n’hi ha, per l’ús
i el costum de la comarca. Supletòriament, és aplicable la resta de disposicions d’aquest Codi.
2. Si el conreador no ho és de manera directa i personal, no són aplicables les disposicions d’aquest Codi
relatives als drets d’adquisició preferent.
3.01.01.

2. L’arrendatari ha de conrear la finca i pot fer-ho amb
les plantacions o sembres que més li convinguin per a
fer-ne seus els fruits, i té l’obligació de pagar una renda a l’arrendador i de tornar-li la finca en l’estat en què
l’ha rebuda.

1. La renda dels contractes és la que lliurement convenen les parts a satisfer en diners, llevat que en convinguin el pagament en una quantitat determinada i no
alíquota de fruits.
2. Són nuls de ple dret els pactes pels quals s’obliga l’arrendatari al pagament total o parcial de qualsevol dels
tributs que graven la propietat de la finca arrendada.
3. Les parts poden pactar que la contraprestació de
l’arrendatari consisteixi, en tot o en part, en l’obligació de millorar la finca arrendada, com ara efectuar la
rompuda de la terra, artigar-la, posar-la en conreu i fer
esplanacions, construccions o altres obres anàlogues.
4. Les parts poden pactar l’actualització de la renda cada
any agrícola. En defecte del sistema que determinin, l’actualització es fa d’acord amb l’Índex de preus percebuts
agraris que el Govern publica anualment en el DOGC.
5. El pagament de la renda convinguda es fa d’acord
amb el que estableixi el contracte. Quan aquest no ho
estableix, la renda s’ha de pagar per anualitats vençudes al domicili de l’arrendador o de la forma que determinin les parts i en el termini d’un mes o, si s’escau,
segons el costum de la comarca.
6. L’arrendador ha de lliurar a l’arrendatari un rebut de
la renda pagada.
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Article 623-13. Durada

Article 623-17. Millores voluntàries

1. Els arrendaments han de tenir una durada mínima
de set anys. Les parts poden establir una durada superior.

1. L’arrendatari pot dur a terme obres ordinàries de
millora de la finca, com ara les dels accessos, el replanament de terres o la supressió de separacions entre
peces de terra, amb notificació prèvia a l’arrendador
de manera fefaent.

2. El contracte d’arrendament s’entén prorrogat de
cinc anys en cinc anys, sempre que una de les parts no
avisi l’altra de la seva voluntat de donar-lo per extingit
almenys un any abans del venciment.
3. L’arrendatari pot renunciar a la durada mínima del
contracte o de la pròrroga i abandonar el conreu de la
finca al final de cada any agrícola si notifica aquesta
voluntat a l’arrendador, almenys amb sis mesos d’anticipació.
Article 623-14. Despeses ordinàries
1. Les despeses ordinàries de conservació i reparació
de la finca o l’explotació agrària derivades de l’activitat de conreu són a càrrec de l’arrendatari, sense dret
a reembossament.
2. Si, havent estat requerit a l’efecte, l’arrendatari no
assumeix les despeses ordinàries, ho pot fer l’arrendador, amb dret a reembossament.
Article 623-15. Despeses extraordinàries
1. Les despeses extraordinàries de conservació i reparació de la finca o l’explotació agrària derivades de
l’obligació de mantenir-la en un estat que serveixi a
l’activitat de conreu són a càrrec de l’arrendador, sense
dret a apujar la renda.

2. L’arrendador es pot oposar a la realització de les
obres en un termini de quinze dies a partir del moment
en què ha rebut la notificació. Si no s’hi oposa expressament, les obres s’entenen autoritzades.
3. En el cas que les obres signifiquin una millora de la
finca, l’arrendador no té dret a incrementar la renda,
i, en el cas que subsisteixin en el moment de la fi del
contracte, l’arrendatari té dret a ésser compensat per
l’arrendador per l’increment del valor de la finca que
les millores han generat.
Article 623-18. Prescripció
Les pretensions per despeses i per obres i millores
prescriuen a l’any des que s’extingeix el contracte i
l’arrendatari deixa la finca.
Article 623-19. Extinció del contracte
El contracte d’arrendament s’extingeix per les causes
següents:
a) El finiment del termini inicial o de les pròrrogues.
b) La resolució del contracte, en els casos establerts
per la llei o convinguts per les parts.

2. Si, havent estat requerit a l’efecte, l’arrendador no
assumeix les despeses extraordinàries, ho pot fer l’arrendatari, amb dret a reembossament.

c) La pèrdua o expropiació total de la finca arrendada.

Article 623-16. Millores obligatòries

e) L’acord de les parts d’extingir-lo anticipadament.

1. L’arrendador i, si s’escau, l’arrendatari han de dur
a terme les obres o millores que els siguin imposades
per llei, per resolució judicial o administrativa ferma o
per acord d’una comunitat de regants o d’altres entitats
similars en les quals s’integri la finca.

f) El canvi de qualificació urbanística de la finca, com
a sol urbà o urbanitzable, quan impliqui un impediment del seu ús per a la producció agrària.

2. En el cas que les obres s’hagin de dur a terme per
l’arrendador i signifiquin un increment notable en
el rendiment de la finca, com ara la transformació
d’aquesta de secà en regadiu, l’arrendador té dret a
apujar la renda en proporció a l’increment del rendiment, amb dret d’abandó per l’arrendatari per al cas
que no li convingués.
3. Si l’arrendador no duu a terme les obres o millores,
havent estat requerit a aquest efecte, ho pot fer l’arrendatari, amb dret a reembossament.
4. En el cas que les obres s’hagin de dur a terme per
l’arrendatari i signifiquin una millora notable en la finca que subsisteixi a la fi del contracte, aquell té dret a
ésser compensat per l’arrendador per l’import del cost
material de la millora.
3.01.01.

d) La denúncia anticipada del contracte per l’arrendatari, d’acord amb el que estableix l’article 623-13.3.

g) Els altres casos convinguts en el contracte o que resultin d’aquest Codi.
Article 623-20. Resolució del contracte
1. L’incompliment per una de les parts d’obligacions
contractuals o legals dóna dret a l’altra, que hagi complert les que li corresponen, a resoldre el contracte.
2. La part que ha complert les seves obligacions té dret
a resoldre el contracte i a la indemnització dels danys
i perjudicis soferts, per bé que pot optar només per reclamar aquests darrers i mantenir el contracte.
3. Són casos d’incompliment de l’arrendatari:
a) Deixar de conrear la finca per abandonament o destinar-la a un ús diferent dels establerts per l’article 6231, sens perjudici del que es pugui establir en la normativa sectorial específica.
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b) Malmetre o esgotar greument la finca o les produccions d’aquesta.
c) Subarrendar la finca sense consentiment de l’arrendador.
d) No efectuar el pagament de la renda convinguda en
el contracte o no portar a terme les millores acordades.
e) Fer obres voluntàries de millora amb l’oposició de
l’arrendador o sense haver fet la notificació establerta
per l’article 623-17.1.
f) En general, l’incompliment per l’arrendatari de les
obligacions convingudes o que deriven de la llei, les bones pràctiques agràries i l’ús i el costum de la comarca.
Article 623-21. Pèrdua o expropiació parcials de la finca
Si la finca es perd o és expropiada en part, l’arrendatari pot optar per l’extinció total del contracte d’arrendament o bé per deixar-lo subsistent en la part que resti
de la finca, amb la reducció proporcional de la renda.

Núm. 505

Article 623-25. Dissolució d’una societat
Si l’arrendatària és una societat, en el cas que es dissolgui, el dret a continuar l’arrendament correspon al
soci al qual s’hagi adjudicat aquest dret en la liquidació. Aquesta circumstància s’ha de notificar a l’arrendador. Si no es fa la notificació, l’arrendador pot donar
per extingit l’arrendament passats sis mesos de l’acord
de dissolució.
Article 623-26. Subarrendament
1. L’arrendatari no pot subarrendar la finca, llevat
d’autorització en el contracte o consentiment exprés de
l’arrendador.
2. La cessió d’aprofitaments marginals no es considera subarrendament, sempre que aquests no representin
més d’una desena part del rendiment total que s’obté
de la finca.
3. Les administracions públiques poden subarrendar
lliurement les finques de les quals són arrendatàries.

Article 623-22. Dret a recollir els fruits

Article 623-27. Preferència adquisitiva de l’arrendatari

Finit el contracte d’arrendament, l’arrendatari té dret
a tot allò que sigui necessari per a recollir i aprofitar
els fruits pendents i ha de permetre al nou arrendatari
l’accés a la finca a fi de preparar el proper conreu.

1. En cas de compravenda, permuta, dació en pagament, o aportació a societat de finques rústiques arrendades, correspon a l’arrendatari el dret d’adquisició
preferent del domini, mitjançant l’abonament al propietari del seu preu o valor de l’aportació, excepte en els
casos següents:

Article 623-23. Successió de l’arrendador
1. Els drets i les obligacions derivats del contracte
d’arrendament subsisteixen durant el termini legal,
pactat o prorrogat, malgrat que la propietat de la finca
es transmeti per qualsevol títol o s’hi constitueixi un
dret real.
2. El desconeixement per l’adquirent de l’existència
de l’arrendament de la finca no priva l’arrendatari dels
seus drets.
Article 623-24. Successió de l’arrendatari
1. El dret de l’arrendatari es transmet per causa de
mort a títol universal o particular, amb la consegüent
subrogació de l’adquirent en la posició jurídica de l’arrendatari.
2. L’adquirent del dret a conrear pot optar per continuar o per extingir el contracte. Ho ha de notificar a
l’arrendador dins dels sis mesos següents a la mort del
causant i, en qualsevol cas, s’ha de fer càrrec del conreu fins a l’acabament de l’any agrícola. Si no es fa
l’avís dins aquest termini, l’arrendador pot donar per
extingit el contracte.
3. Si hi ha una pluralitat d’adquirents, a manca de designació feta pel causant, han de determinar qui continua l’arrendament i notificar-ho a l’arrendador dins
els sis mesos següents a la mort del causant. A manca d’acord entre els adquirents notificat a l’arrendador
dins aquest termini, l’arrendador pot donar per extingit el contracte i, en qualsevol cas, aquells s’han de fer
càrrec del conreu fins a l’acabament de l’any agrícola.
3.01.01.

a) Si l’alienació es fa a favor del propietari d’una part
indivisa de la finca.
b) Si l’alienació es fa a favor de cònjuge, convivent en
parella estable, ascendents, descendents o parents consanguinis o per adopció fins al segon grau.
c) Si la finca té la qualificació urbanística de sòl urbà
o urbanitzable.
2. El dret d’adquisició preferent no es pot renunciar
anticipadament.
3. El dret de l’arrendatari és preferent al que legalment
pugui correspondre als propietaris de les finques confrontants.
4. Als propietaris de finques confrontants els són aplicables les excepcions establertes per l’apartat 1.
5. En cas de transmissió d’una finca que només és arrendada en part o que ho és a diferents arrendataris, el
dret d’adquisició preferent de l’arrendatari es limita a
la part de la finca que té en arrendament.
6. Si els arrendataris o propietaris de finques confrontants han exercit la preferència adquisitiva establerta
per aquest article, han de destinar la finca adquirida
a activitats agrícoles, ramaderes o forestals durant un
període mínim de cinc anys. En el supòsit que no es
compleixi aquesta obligació o que la finca s’alieni entre
vius per mitjà de qualsevol dels negocis jurídics indicats per l’apartat 1 abans de finir els cinc anys, la finca
pot revertir a la situació anterior si els antics propietaris
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o llurs successors ho reclamen en el termini d’un any a
comptar del finiment dels cinc anys esmentats.
Article 623-28. Dret de tanteig
Quan es tracta d’alienacions de finques afectes al dret
establert per l’article 623-27, el propietari ha de notificar la seva decisió d’alienar, el preu, l’adquirent i la
resta de circumstàncies de forma fefaent a l’arrendatari, el qual, dins el termini de dos mesos, pot fer ús del
dret de tanteig adquirint la finca en les mateixes condicions mitjançant el pagament o consignació del preu.
Article 623-29. Dret de retracte
1. Si el propietari no fa la notificació a què es refereix
l’article 623-28, o porta a terme l’alienació a favor de
tercer abans del termini de dos mesos o, finit aquest
termini, aliena per preu o condicions substancials diferents de les comunicades a l’arrendatari. Aquest pot
exercir el retracte dins els dos mesos següents al moment en què hagi tingut coneixement de l’alienació, o
al de la inscripció d’aquesta al Registre de la Propietat,
si s’ha produït abans.
2. En tot acte d’alienació d’una finca rústica s’ha de
manifestar si està o no arrendada i, si escau, que s’ha
portat a terme la notificació a l’arrendatari d’acord
amb el que estableix l’article 623-28.
3. Per a inscriure en el Registre de la Propietat el títol
d’adquisició d’una finca rústica arrendada cal justificar
que s’ha portat a terme la notificació, de manera fefaent, a l’arrendatari d’acord amb el que estableix l’article 623-28. Aquesta notificació s’ha de fer i acreditar en qualsevol cas, encara que l’arrendatari no tingui
dret d’adquisició preferent en no ésser conreador directe i personal.
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3. Llevat de pacte en contrari, el parcer s’ocupa de la
comercialització dels productes de l’explotació, amb
l’obligació de retre comptes al propietari amb la periodicitat convinguda o, si no hi ha pacte, segons l’ús i el
costum de la comarca.
Article 623-32. Extinció de la parceria
Són causes específiques de resolució del contracte de
parceria:
a) La manifesta deficiència en el conreu de la finca.
b) L’incompliment dels deures d’informació i comunicació a càrrec del parcer.
c) La deslleialtat en perjudici del propietari en el còmput de la part que li pertoca i en el lliurament dels productes de la finca.
Article 623-33. Masoveria
1. El conreador té la condició de masover quan habita
el mas que hi ha a la finca com a obligació derivada
del contracte.
2. El masover no ha de pagar cap contraprestació per
l’ús del mas, però aquest segueix la sort del contracte.
3. El masover està obligat a explotar i conrear la finca
o explotació agrària segons ús i costum de bon pagès
i portar a terme les altres activitats que li hagi encomanat el propietari, d’acord amb la naturalesa del contracte.
4. La masoveria es regeix per allò que lliurement hagin convingut les parts i, si no hi ha pacte, pels usos
i els costums de la comarca i en el seu defecte per les
normes de l’arrendament rústic, en allò que sigui compatible.

Subsecció tercera. Parceria i masoveria

Secció segona. Custòdia del territori

Article 623-30. Parceria

Article 623-34. Contracte de custòdia del territori

1. En el contracte de parceria el propietari cedeix al
parcer l’explotació d’una finca a canvi d’una participació en els productes obtinguts, amb contribució o sense contribució del propietari en les despeses.

1. En el contracte de custòdia del territori, de caràcter
temporal i que té per objecte béns immobles, el cedent
en permet totalment o parcialment l’ús o la gestió a
canvi que el cessionari, una entitat que té entre les seves finalitats la custòdia del territori, hi realitzi activitats d’assessorament, de divulgació, de planificació
o de gestió i millora, amb la finalitat de conservació
de la biodiversitat, del patrimoni natural i cultural, del
paisatge o de la gestió sostenible dels recursos naturals.

2. Les parts corresponents al parcer i al propietari es
poden convenir lliurement sense que hagin de correspondre al valor de la seva contribució en l’explotació
de la finca.
Article 623-31. Obligacions del parcer
1. El parcer ha d’informar adequadament el propietari
sobre el desenvolupament del conreu i, si escau, de les
altres activitats de l’explotació, independentment del
dret del propietari a fer les comprovacions que consideri convenients.
2. El parcer ha d’avisar amb anticipació el propietari
perquè, si ho vol, pugui presenciar la recol·lecció dels
productes obtinguts amb el conreu de la finca.
3.01.01.

2. El dret constituït a favor del cessionari pot ser de naturalesa obligacional o real, si en compleix, en aquest
cas, els requisits exigits per la llei.
3. El règim jurídic del contracte, pel que fa a la determinació de les obligacions de les parts i el seu incompliment, la durada o les garanties, és el determinat
lliurement per les parts contractuals.
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Secció tercera. Arrendament per a pastures
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3. En cas de dubte sobre la durada del violari s’entén
que és per la vida del creditor.

Article 623-35. Arrendament per a pastures
1. El contracte d’arrendament pot consistir només en
la cessió de l’aprofitament d’una finca per a pastures.
2. En l’arrendament per a pastures l’arrendatari no està
obligat a conrear la terra.
3. El contracte té una durada mínima de cinc anys.
4. L’arrendament es regeix per allò que lliurement hagin convingut les parts i en el seu defecte per les normes de l’arrendament rústic, en allò que siguin compatibles.

Article 5. Aprovació del títol II, capítol IV,
relatiu als contractes aleatoris, secció
primera
i secció segona.
S’aprova el títol II, capítol IV, secció primera i segona
amb el contingut següent:
Capítol IV. Contractes aleatoris
Secció primera. El violari
Article 624-1. Concepte
El violari consisteix en el dret de crèdit a percebre una
prestació periòdica en diners i la consegüent obligació
de pagar-la, durant la vida d’una persona o més d’una
que visquin en el moment de la constitució.
Article 624-2. Constitució
1. Es pot constituir a títol onerós, en el qual cas té com
a causa la percepció d’un capital en béns mobles o immobles, o a títol gratuït, en el qual cas té com a causa
la mera liberalitat.
2. Quan es constitueix a títol gratuït se li apliquen les
normes sobre les donacions i els llegats. El constituent
pot determinar expressament en el moment de la constitució que el beneficiari no pot transmetre la pensió.

Article 624-4. Creditors o beneficiaris
1. Els creditors o beneficiaris del violari poden ser
qualsevol persona física, i també els concebuts i no
nascuts en el moment en què aquest es constitueixi.
2. No cal que el creditor o beneficiari sigui qui, si escau, lliuri el capital.
3. El creditor o beneficiari pot ser una persona diferent
de la persona o de les persones sobre la vida de les
quals es constitueix la pensió. En aquest cas, si el creditor o beneficiari premor a aquestes persones, transmet el dret a cobrar el violari als seus hereus, fins a
l’extinció del dret.
4. Quan la pensió s’ha constituït a favor d’una pluralitat de creditors o beneficiaris, la designació pot ser simultània o successiva. Si la designació és simultània,
la part o quota de cadascuna de les persones que mori incrementa la de les altres. Si la designació és successiva, s’apliquen les limitacions establertes per a la
substitució fideïcomissària.
5. Quan la pensió es constitueix a favor d’una tercera
persona distinta de qui lliura el preu o capital, la designació del beneficiari pot ésser revocada abans d’ésser
acceptada. En aquest cas i també en el de renúncia del
beneficiari, llevat que hi hagi una persona substituta,
la pensió es paga a qui va lliurar el capital.
Article 624-5. Pagament de la pensió
1. Les pensions es paguen en la forma convinguda en
el títol de constitució i, si de cas hi manca, per anticipat i al domicili del creditor o beneficiari.
2. La pensió corresponent al període dins el qual s’ha
produït la defunció de la persona o de l’última de les
persones sobre la vida de les quals s’havia constituït la
pensió s’ha de pagar íntegrament.
3. En cas de dubte sobre la periodicitat de la pensió,
hom s’ha d’atenir a la dels pagaments efectuats.

3. Quan es constitueix a títol onerós, se li apliquen les
normes de conformitat en els mateixos termes que a la
compravenda.

4. La pensió es pot subjectar a clàusula d’estabilització
del valor.

4. El violari ha de constar en escriptura pública.

1. El creditor o beneficiari de la pensió té acció per a
reclamar les pensions vençudes i no satisfetes. La reclamació de les pensions exigeix l’acreditació que la
persona en relació amb la qual es va constituir la pensió és viva.

Article 624-3. Durada
1. El violari es pot constituir sobre la vida del deutor,
del creditor o beneficiari, de qui eventualment lliura
el capital o d’una tercera persona o més d’una. No es
pot constituir el violari sobre l’existència d’una persona jurídica per un temps superior a trenta anys.
2. Si la prestació es constitueix sobre la vida de diverses persones, el dret a percebre-la íntegrament subsisteix fins que mori l’última d’aquestes persones.
3.01.01.

Article 624-6. Incompliment i garanties

2. En el cas d’impagament reiterat de les pensions,
hom també pot sol·licitar a l’autoritat judicial que
s’adoptin les mesures de garantia necessàries per a assegurar el pagament de les pensions futures. Si no es
constitueixen en el termini de tres mesos es pot demanar la resolució.
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3. La pensió es pot assegurar mitjançant una garantia
real, constituïda en escriptura pública. En cas que es
constitueixi una hipoteca en garantia de les pensions,
s’aplica l’article 626-4.2 i 3.
4. És vàlid el pacte exprés de resolució del contracte
de constitució a títol onerós de la pensió per manca de
pagament de pensions.
5. La resolució definitiva del contracte comporta la
restitució del capital lliurat prèviament, i no comporta
la devolució de les pensions percebudes.
Article 624-7. Extinció
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Article 624-10. Commutació de la prestació
L’autoritat judicial pot, a sol·licitud d’una de les parts,
declarar la commutació de la prestació per una renda
dinerària quan:
a) En el compliment del contracte sorgeixen diferències continuades i greus entre les parts.
b) L’obligació de prestar aliments s’ha transmès als hereus de la persona obligada a prestar-los.
Article 624-11. Transmissió i extinció de l’obligació
1. A la mort de la persona que presta els aliments,
l’obligació es transmet als seus hereus.

1. El dret al violari s’extingeix per:
a) La mort de les persones en relació amb la vida de
les quals s’havia constituït, excepte quan el deutor hagi estat condemnat per sentència ferma pel fet d’haver participat a causar-ne la mort; en aquest cas, i sens
perjudici de la responsabilitat civil exigible, subsisteix íntegre el dret a percebre la pensió per al beneficiari o els seus successors, per tota la vida d’aquest o
d’aquests o pel temps que resti al beneficiari per a arribar a l’edat de noranta anys.
b) La redempció, que pot tenir efecte, a voluntat del
pagador de la pensió si està al corrent del pagament de
les pensions vençudes, amb la restitució íntegra del capital o preu. La restitució es fa al constituent o als seus
hereus, a no ser que s’hagués pactat a favor del beneficiari o altra persona. La redempció es formalitza en
escriptura pública.
2. És nul el violari constituït sobre la vida d’una persona morta en la data de l’atorgament o que pateixi una
malaltia que pot arribar a causar-li la mort durant els
dos mesos següents a la data de la constitució.

2. El dret de la persona que rep els aliments és intransmissible i s’extingeix amb la seva mort o la declaració
de mort.

Article 6. Aprovació del títol II, capítol V,
relatiu als contractes de cooperació,
secció primera.
S’aprova el títol II, capítol V, secció primera, amb el
contingut següent:
Capítol V. Contractes de cooperació
Secció primera. La cooperació en l’explotació ramadera:
el contracte d’integració
Subsecció primera. Contracte d’integració
Article 625-1. Concepte

Secció segona. Contracte d’aliments

El contracte d’integració regula la relació entre dues
parts, l’integrador, que proporciona els animals, els
mitjans de producció i els serveis que es pactin en el
propi contracte, i l’integrat, que aporta les instal·lacions
i la resta de béns i serveis necessaris per a l’explotació
i es compromet a la cura i al manteniment del bestiar.

Article 624-8. Concepte

Article 625-2. Modalitats i contractes exclosos

Pel contracte d’aliments una de les parts s’obliga a
prestar allotjament, manutenció i tot tipus d’assistència i cura a una persona durant la seva vida, llevat que
s’hagi pactat un altre contingut, a canvi de la transmissió d’un capital en béns o drets.
Article 624-9. Incompliment i garanties
1. Qualsevol de les parts pot instar la resolució del
contracte per incompliment de l’altra i la part que incompleix, a més de la restitució de tot allò rebut, ha
d’indemnitzar els danys i perjudicis.
2. Les parts poden pactar que l’incompliment del cessionari dels béns o drets tingui el caràcter de condició
resolutòria explícita inscriptible. També poden pactar
qualsevol altra garantia en compliment de les obligacions del cessionari. En el cas de constitució d’hipoteca
s’aplica l’article 569-37.

3.01.01.

1. En el contracte es determinen l’objecte i l’abast de
la col·laboració per a l’obtenció de productes pecuaris,
s’especifiquen les obligacions i els drets de cadascuna
de les parts i se n’estableix la participació econòmica en
funció de llurs aportacions i de la producció obtinguda.
2. Quan el contracte té per objecte l’obtenció de cries o
altres productes pecuaris es pot establir que la retribució de l’integrat consisteixi en l’adquisició, al final del
període, de la propietat d’una part de la producció, en
una participació en el preu de venda o en una quantitat
per unitat de producte.
3. El contracte d’integració no perd el seu caràcter si
l’integrador facilita també espais perquè hi pasturi el
bestiar, sempre que les instal·lacions fixes les aporti
l’integrat.
4. No són contractes d’integració aquells en què s’estableix una relació laboral entre la persona que proporcio-
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na els animals i els mitjans de producció i la persona que
aporta les instal·lacions i la resta de béns necessaris per a
la cura i el manteniment del bestiar.

veis assumits per les parts, en concret dels costos derivats de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres
obligacions ambientals.

Article 625-3. Règim jurídic

h) El sistema de compensació mútua pels danys ocasionats per la mort o el sacrifici del bestiar o per la interrupció del contracte per causes alienes a les parts, en
supòsits de cas fortuït o per causa de força major, en
funció del valor dels animals afectats i de les despeses
o inversions efectuades per les parts sobre aquests.

1. El contracte d’integració es regeix pels pactes convinguts entre les parts, sempre que no siguin contraris
a les disposicions d’aquest Codi i a la normativa sectorial aplicable a l’activitat objecte del contracte.
2. Són nuls en tots els casos els pactes que fan participar l’integrat en les pèrdues en una proporció superior
a la que li correspon en els guanys.

i) Cal fer constar l’existència o no d’una assegurança
pública i indicar pòlissa contractada i qui és el titular
del contracte.

Article 625-4. Forma i durada

j) El sistema de gestió de les dejeccions dels subproductes ramaders i dels residus generats per l’explotació, amb la indicació del corresponent sistema d’atribució de responsabilitat entre les parts.

1. El contracte d’integració s’ha de formalitzar per escrit segons el model homologat per resolució del conseller del departament competent en matèria de ramaderia. Són nuls de ple dret els contractes verbals.

k) Les obligacions regulades per l’article 625-9.

2. La durada mínima del contracte d’integració ha de
coincidir amb la durada del cicle productiu corresponent.

l) El sistema legal d’atribució de responsabilitats per
danys i infraccions, que és el que estableix l’article
625-10.

3. El contracte que té les característiques esmentades
pels articles 625-1 i 625-2 no perd la qualitat de contracte d’integració si el mot emprat per a designar-lo
és un altre.

m) Data de retribució al ramader.

Article 625-5. Contingut mínim
El contracte d’integració ha de contenir, com a mínim,
les dades i les estipulacions següents:

Article 625-6. Règim de tinença del bestiar
El contracte d’integració no transfereix la propietat a
l’integrat, el qual té els caps de bestiar en dipòsit mentre dura el contracte i en cap cas no en pot disposar o
gravar-los pel seu compte, llevat que s’hagi estipulat
altrament en el contracte.

a) La identificació de les parts.
b) L’objecte i la durada del contracte, i les condicions
de renovació i rescissió.

Subsecció segona. Parts contractants

c) El règim de gestió de l’explotació, amb la indicació
del sistema de producció i de les condicions tècnic sanitàries i de benestar animal en què aquesta es porta
a terme.

Són obligacions de l’integrador:

d) La identificació de l’espècie, l’edat i el nombre
d’animals que aporta l’integrador i, si s’escau, l’edat
o el pes de sortida o el temps d’estada previst un cop
finida l’estada. e) L’emplaçament i la descripció de les
instal·lacions de l’explotació, amb indicació de la capacitat màxima per a cada tipus de bestiar, d’acord amb
els requeriments que estableix la normativa específica.
f) L’especificació dels subministraments d’aliments,
productes zoosanitaris i serveis d’atenció veterinària
que aporta cadascuna de les parts, i qualssevol altres
béns o serveis que es vulguin establir en funció de
l’objecte del contracte, i també l’atribució de responsabilitats que es derivin de llur utilització incorrecta.
g) Els pactes econòmics, els quals s’han de fixar en
funció de la producció obtinguda o el nombre d’animals sortits en el període o la retribució a tant fix per
plaça i període de temps calculats en funció de la capacitat de producció de la granja i dels costos dels ser3.01.01.

Article 625-7. Obligacions de l’integrador
a) Entrar el bestiar i proporcionar els mitjans de producció i, si s’escau, els serveis, en les condicions, el
lloc i el moment pactats i en les condicions sanitàries i
d’identificació adients.
b) Fer-se càrrec de la direcció i la gestió tècnica de l’explotació.
c) Retirar el bestiar un cop acabat el període de temps
i assolit el pes pactat.
d) Fer-se càrrec dels costos d’entrada, retirada i transport dels animals a l’escorxador, amb assumpció de
les baixes i les depreciacions que es produeixin per
aquest fet.
e) Complir les obligacions econòmiques pactades.
f) Fer-se càrrec de tots els pagaments de dret públic
corresponents a la propietat del bestiar.
g) Comunicar al departament competent en matèria de
ramaderia les malalties dels animals objecte del contracte, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.
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Article 625-8. Obligacions de l’integrat
Són obligacions de l’integrat:
a) Efectuar totes les actuacions necessàries per a la cura del bestiar, especialment pel que fa a alimentació,
beguda, sanitat i benestar, i seguir els plans sanitaris
i de maneig establerts per l’integrador, en cas que així
s’hagi pactat, en tot el que no s’oposa a la normativa
vigent.
b) Disposar de la mà d’obra necessària per al maneig i
la cura del bestiar.
c) Fer-se càrrec dels pagaments corresponents als espais i les instal·lacions afectats a la producció i al personal que treballa en l’explotació.
d) Facilitar l’accés de l’integrador i de les persones que
aquest designi a les instal·lacions de l’explotació per a
fer les actuacions que els corresponen, i també de les
persones i els vehicles que l’integrador designi per al
subministrament i la retirada del bestiar.
e) Comunicar a l’integrador tota sospita de malaltia infecciosa que afecti els animals.
f) Mantenir l’explotació, els espais i les instal·lacions
en les condicions legals i administratives requerides
per a l’exercici de l’activitat i, particularment, en les
condicions ambientals d’higiene i sanitat adients.
Article 625-9. Altres obligacions que deriven del contracte
Sens perjudici de les obligacions de les parts que estableixen els articles 625-7 i 625-8, aquestes han d’esti�pular expressament en el contracte les obligacions que
assumeixen relatives a les actuacions següents:
a) El subministrament dels aliments, els productes
zoosanitaris, els serveis d’atenció veterinària i els altres béns o serveis que calguin per a la producció, en
les condicions de qualitat i sanitat adients.
b) La direcció i la gestió sanitària de l’explotació
c) El compliment de les obligacions de benestar i sanitat animal exigides per la normativa sectorial, el dels
programes d’actuació agroambientals i el de les bones
pràctiques ramaderes.
d) La gestió de les dejeccions ramaderes establerta pel
pla de gestió corresponent, i també de la resta de subproductes ramaders o residus generats per l’explotació
i el cost que se’n deriva, d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació.
Article 625-10. Responsabilitat per danys o infraccions
1. L’assumpció dels riscs produïts durant la vigència
del contracte per ambdues parts es determina en funció de l’abast de les obligacions assumides.
2. L’integrador ha d’indemnitzar l’integrat pels danys
i els perjudicis ocasionats per la mort o les malalties
del bestiar quan siguin conseqüència de l’estat sani3.01.01.
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tari dels animals en el moment de llur lliurament o de
la mateixa operació de descàrrega en les instal·lacions
convingudes. Així mateix, l’ha d’indemnitzar pels
danys i els perjudicis soferts per raó del retard en el
lliurament i la recollida del bestiar. L’integrat, per la
seva banda, ha de compensar l’integrador pels danys i
els perjudicis que siguin conseqüència de la seva actuació, quan aquesta quedi provada.
3. Quan el poder de decisió sobre el compliment d’una
obligació o precepte correspon a l’integrador i la seva execució o aplicació a l’integrat, es considera que
tots dos són responsables solidàriament, llevat que sigui possible l’atribució de la responsabilitat a una de
les parts perquè la seva actuació és causa directa de la
contingència o la infracció produïda.
4. En cas que en la carn dels animals a l’escorxador
es detectin residus d’antibiòtics o d’altres substàncies
prohibides, o substàncies que superin els límits màxims de presència autoritzats, se’n considera responsable el propietari o propietària dels animals, llevat que
l’actuació objecte d’infracció administrativa sigui imputable a l’integrat.
Article 625-11. Distribució de les indemnitzacions de
l’Administració
1. El règim d’indemnitzacions per les malalties dels
animals, és el següent:
a) El sacrifici obligatori dels animals i, si escau, la
destrucció dels mitjans de producció que es considerin contaminats ha d’ésser indemnitzat per l’autoritat
competent, d’acord amb els barems aprovats oficialment i de la manera i en les condicions establerts per
reglament.
b) Són indemnitzables els animals que morin per causa
directa després d’haver estat sotmesos a tractaments o
manipulacions preventius o amb finalitats de diagnosi,
o, en general, els que hagin mort en el context de les
mesures de prevenció o lluita contra una malaltia com
a conseqüència de l’execució d’actuacions imposades
per l’autoritat competent.
c) Igualment, són indemnitzables els altres perjudicis
greus que es produeixin, com els avortaments o les incapacitats productives permanents, sempre que es demostri i s’acrediti la relació de causa a efecte amb el
tractament aplicat.
2. Per a tenir dret a la indemnització, el propietari o
propietària dels animals o dels mitjans de producció
ha d’haver complert la normativa de sanitat animal
aplicable en cada cas.
3. En cas que s’estableixi una indemnització per al propietari o propietària dels animals, aquest ha de compensar l’integrat de manera proporcional als dies d’estada dels animals a l’explotació i també, si escau, de
manera proporcional als altres perjudicis derivats de la
situació que ha donat lloc a la indemnització.
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Article 625-12. Extinció
A més de les causes generals d’extinció de les obligacions, el contracte d’integració s’extingeix:
a) Pel fet d’haver arribat al termini establert en el contracte. En cas que una de les parts vulgui resoldre el
contracte, ha d’avisar l’altra part per escrit amb una
antelació mínima equivalent a la meitat del cicle productiu.
b) Per defunció o extinció de qualsevol de les parts
contractants, un cop acabat el procés en curs, encara
que no hagi finit la durada del contracte, llevat d’un
acord entre el contractant supervivent i els successors
del premort o del cas que els successors siguin professionals de la ramaderia i col·laboradors principals i directes en la producció afectada a la integració, cas en
el qual tenen dret a succeir el premort en condicions
idèntiques a les establertes pel contracte i fins al termini que hi consta.

Article 7. Aprovació del títol II, capítol VI,
relatiu als contractes de finançament
i de garantia, secció primera.
S’aprova el títol II, capítol VI, secció primera, amb el
contingut següent:
Capítol VI. Contractes de finançament i de garantia
Secció primera. El censal
Article 626-1. Concepte
Pel contracte de censal una persona transmet a una altra la propietat de béns concrets o d’una quantitat determinada de diners, i aquesta darrera s’obliga a pagar
i els seus successors una prestació periòdica en diners
i per temps indefinit.
Article 626-2. Forma i contingut
1. El censal ha de constar en escriptura pública.
2. En el contracte ha de constar el capital rebut, la
quantia de la prestació i la forma de pagament.
3. També hi poden constar:
a) La quantitat convinguda a efectes de redempció, si
el capital és en béns.
b) Les garanties que s’estableixin per assegurar el pagament de la prestació.
a) La clàusula d’estabilització del valor de la prestació.
b) El pacte de millora.
c) El pacte d’irredimibilitat.
Article 626-3. Pensió
1. La pensió només pot consistir en diners i, si no s’ha
pactat altrament, es paga per anualitats vençudes.
3.01.01.
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2. Són aplicables les normes de pagament i exigibilitat
de les pensions relatives als censos.
3. La pensió es pot subjectar a una clàusula d’estabilització del valor.
Article 626-4. Garanties
1. El pagament de la prestació es pot assegurar amb
una garantia personal o real, com també per mitjà d’un
pacte de millora, per a garantir-lo o millorar la garantia que s’hagués establert.
2. En cas de constitució d’una hipoteca s’aplica l’article 569-38 i la legislació hipotecària i no prescriu
mentre no prescrigui la pensió, tot i que, a diferència
d’aquesta que és per temps indefinit, es pot constituir
per un termini predeterminat.
3. En cas de venda de la finca hipotecada es pot pactar
que l’adquirent se subrogui en l’obligació de pagar les
pensions i, si és el cas, la de millorar la finca, de manera que el venedor resti alliberat de les obligacions des
que el creditor de la pensió consenti la subrogació de
manera expressa o amb una conducta clara i concloent, llevat que l’adquirent sigui insolvent en el moment
de la subrogació.
Article 626-5. Pacte de millora
1. Si s’ha constituït el censal amb pacte de millora, el
censalista, que és el perceptor de la pensió, no pot exigir, durant el temps estipulat, o si no hi ha temps estipulat, fins després de transcorreguts cinc anys, la garantia, amb fiança o amb hipoteca, o el millorament de
la que hagués estat establerta.
2. Si el pagador de la pensió incompleix el pacte de millora, pot ser compel·lit a restituir el capital del censal.
Article 626-6. Resolució
1. El perceptor de la prestació pot exigir la resolució
del contracte i l’abonament dels danys i perjudicis:
a) Per manca de pagament de la prestació sempre que
l’hagi requerida fefaentment.
b) Per manca de constitució de les garanties pactades,
en el termini de tres mesos comptats des que les ha
exigit fefaentment.
2. La resolució del contracte no comporta en cap cas,
la devolució de les pensions percebudes i no perjudica
els tercers emparats per la legislació hipotecària.
Article 626-7. Redempció
1. El pagador de la prestació pot extingir el censal mitjançant la redempció si està al corrent de pagament de
les pensions vençudes. Llevat de pacte, la restitució es
fa al constituent o als seus successors.
2. Es pot pactar que el censal sigui irredimible, però
només temporalment, amb aplicació dels límits establerts per als censos.
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3. La redempció es formalitza en escriptura pública pagant en diners la totalitat de l’import del capital rebut.

s’apliquen als contractes conclosos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

4. En el supòsit que no consti la valoració del capital
aquest es determina, a efectes de la redempció, a partir
de la capitalització de la pensió inicial a l’interès legal
del diner en el moment en què es va constituir.

Segona. Contractes de cessió de finca
o d’aprofitament urbanístic a canvi
de construcció futura

Article 8. Aprovació de la part final

Els Contractes de cessió de finca o d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura constituïts abans
de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regeixen per les
disposicions que els són aplicables, contingudes en la
llei 23/2001.

S’aproven les disposicions addicionals, transitòries,
derogatòria i finals, amb el contingut següent:

Tercera. Contractes de conreu
Disposicions addicionals

Els contractes de conreu constituïts abans de l’entrada
en vigor d’aquesta llei es regeixen per les disposicions
que els son aplicables contingudes a la llei 1/2008.

Primera. Contractes de conreu
Assegurança

Quarta. Contractes aleatoris

1. El cost de les assegurances que es contractin relatives al conreu de la finca és íntegrament a càrrec del
conreador, llevat de pacte en contrari.

Els violaris constituïts abans de l’entrada en vigor
d’aquesta llei es regeixen per les disposicions que els
són aplicables, contingudes en la Llei 6/2000.

2. La manca d’assegurança dels riscos de l’activitat de
conreu per part del conreador no repercuteix en l’execució del contracte.

Cinquena. Contractes de finançament
i de garantia

3. El que estableixen els apartats 1 i 2 s’entén sens perjudici de la normativa vigent en matèria d’assegurances.

Els censals constituïts abans de l’entrada en vigor d’a
questa llei es regeixen per les disposicions que els són
aplicables, contingudes en la Llei 6/2000.

Segona. Junta d’Arbitratge i Mediació per als
Contractes de Conreu i per als Contractes
d’Integració

Sisena. Els contractes d’integració constituïts abans
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen per les
disposicions que són aplicables contingudes a la Llei
2/2005, de 4 d’abril de Contractes d’Integració.

1. La Junta d’Arbitratge i Mediació dels Contractes de
Conreu i dels Contractes d’Integració, adscrita al departament competent en la matèria, és l’òrgan competent per a resoldre extrajudicialment les qüestions litigioses.

Disposició derogatòria

2. Quan s’hagi pactat expressament en el contracte la
clàusula de submissió arbitral o s’hagi acordat posteriorment qualsevol de les parts pot accedir a la Junta.
El laude de la Junta Arbitral és de compliment obligat
per a les parts i es regeix pel que disposa la legislació
d’arbitratge.
3. Amb caràcter voluntari i de i de comú acord, les
parts també poden sol·licitar la intervenció de la Junta per tal que designi persona mediadora. El procediment de mediació es regeix pel que disposa la legislació específica.

Aquesta Llei substitueix:
1. Les disposicions del Decret Legislatiu 1/1984, de 19
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Compilació del Dret civil de Catalunya.
2. Les disposicions de:
a) La Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques.
b) La Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment
de persones grans.
c) La Llei 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de
finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura
d) La Llei 2/2005, de 4 d’abril, de contractes d’integració.

Disposicions transitòries

e) La Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de
conreu.

Primera. Contractes de compravenda
i de permuta
Les normes del llibre sisè del codi civil de Catalunya
que regulen el contracte de compravenda i de permuta
3.01.01.
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Disposicions finals
Primera. Modificació del llibre quart del Codi
civil de Catalunya
Es modifica l’article 464-11 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
«Article 464-11. Garantia de conformitat
1. Un cop feta la partició, els cohereus estan obligats,
recíprocament i en proporció a llur haver, a la garantia
de la conformitat dels béns adjudicats, llevat que:
a) La partició hagi estat feta pel causant i el testament
no disposi el contrari o permeti presumir-ho de manera clara.
b) Els cohereus l’excloguin expressament o hi renunciïn.
c) La privació del bé procedeixi d’una causa posterior a
la partició o la pateixi el cohereu adjudicatari per culpa
pròpia.
2. En cas de manca de conformitat per defectes materials, l’adjudicatari té dret a ésser compensat en diners
per la diferència entre el valor d’adjudicació del bé i el
valor que efectivament tenia a causa del vici.
3. La responsabilitat derivada de la manca de conformitat dels béns adjudicats es regeix pels terminis establerts pels articles 621-29 i 621-44.»
Segona. Modificació del llibre cinquè del Codi
civil de Catalunya:

Núm. 505

3. Els titulars de crèdits contra qualsevol dels cotitulars poden concórrer a la divisió i, si es fa en frau de
llurs drets, impugnar-la, però no la poden impedir.
4. Els cotitulars estan obligats recíprocament i en proporció a llurs drets a garantir la conformitat per defectes jurídics i materials dels béns adjudicats.»
3. Es modifica l’article 568-1 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
«Article 568-1. Concepte
1. Són drets d’adquisició voluntària els següents:
a) L’opció, que faculta el seu titular per a adquirir un
bé en les condicions establertes pel negoci jurídic que
la constitueix.
b) El tanteig, que faculta el seu titular per a adquirir a
títol onerós un bé amb les mateixes condicions pactades amb un altre adquirent.
c) El retracte, que faculta el seu titular per a subrogar-se en el lloc de l’adquirent amb les mateixes condicions convingudes en un negoci jurídic onerós una
vegada ha tingut lloc la transmissió.
d) El dret de redimir en la venda a carta de gràcia, que
faculta al venedor per a readquirir el bé venut.
2. El tanteig i el retracte són drets d’adquisició legals
en els casos en què ho estableix aquest codi. Aquests
drets es regeixen per la norma sectorial específica corresponent.»

«Article 531-13. Garantia de conformitat

4. S’incorpora una nova Secció cinquena en el capítol
VIII del títol VI del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, amb la rúbrica «Dret de redimir en la venda
a carta de gràcia» i s’incorporen els articles 568-28 a
568-32 amb la redacció següent:

1. Els donants no han de garantir ni els defectes jurídics ni els defectes materials dels béns donats.

«Secció cinquena. Dret de redimir en la venda a carta
de gràcia

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, els donants,
si lliuren el bé sabent que és aliè o coneixent-ne els defectes ocults, han d’indemnitzar els donataris de bona
fe pels perjudicis soferts.

Article 568-28. Concepte i règim jurídic

1. Es modifica l’article 531-13 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

3. No obstant el que estableix l’apartat 1, els donants,
si la donació és modal o amb càrrega, han de garantir
la conformitat fins al valor del gravamen.»
2. Es modifica l’article 552-12 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
«Article 552-12. Efectes de la divisió
1. La divisió atribueix a cada adjudicatari o adjudicatària en exclusiva la propietat del bé o del dret adjudicat.
2. La divisió no perjudica les terceres persones, que
conserven íntegrament llurs drets sobre l’objecte de la
comunitat o els que en resulten després de la divisió.
3.01.01.

El dret de redimir, com a dret d’adquisició voluntària
que faculta al venedor per a readquirir el bé venut, es
regeix per les normes d’aquesta secció i, en el seu defecte, per les normes del dret d’opció, en la mesura que
siguin aplicables.
Article 568-29. Durada
La durada del dret de redimir és la pactada, però no
pot superar els vint anys, si el bé venut és un immoble,
o els tres anys, si és un bé moble. En el cas d’immobles, el termini del dret de redimir es pot fixar per la
vida d’una o de dues persones determinades existents
en el moment d’ésser subscrit el contracte. Per excepció, si el venedor o els seus successors ocupen la finca
venuda a carta de gràcia o la posseeixen per qualsevol
títol, el dret de redimir no s’extingeix pel simple transcurs del termini pactat i cal un requeriment especial,
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amb fixació d’un nou termini improrrogable, que no
pot ésser inferior a tres mesos.
Article 568-30. Indivisibilitat
El dret de redimir és indivisible, llevat que diferents
coses siguin venudes a carta de gràcia en una mateixa
compravenda i s’hi estableixi una part de preu individualitzada per a cadascuna. En aquest cas, es pot obtenir la redempció de cada cosa a mesura que se satisfà
la part de preu corresponent.
Article 568-31. Exercici
Per a obtenir la redempció, el rediment ha de satisfer
al titular de la propietat gravada:
1. El preu fixat per a la redempció en el moment de
la venda, que pot ésser diferent del preu d’aquesta. Si
no es fixa expressament cap preu per a la redempció,
s’entén que aquest és el mateix de la venda, calculat en
diners constants des de la data de la venda.
2. Les addicions posteriors al preu el valor de les quals
es justifiqui.
3. Les despeses de reparació de la cosa, però no pas les
de simple conservació.
4. Les despeses útils, estimades en l’augment de valor
que per elles hagi experimentat la cosa al temps de la
redempció, les quals no poden excedir el preu de cost
ni, en cap cas, el vint-i-cinc per cent del preu fixat per
a la redempció.
5. El cost de les despeses inherents a la constitució de
les servituds adquirides en profit de la cosa immoble
venuda, calculat en diners constants des de la data de
la venda.
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2. Al temps de la restitució, el titular de la propietat
gravada ha d’indemnitzar el rediment per la disminució de valor que la cosa hagi sofert per causa imputable a ell mateix i als anteriors titulars.»
Tercera. Habilitació
S’habilita al departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i desenvolupament del món rural,
per tal que, reglamentàriament, en el termini de sis
mesos, estableixi els models de contractes de conreu.
Quarta. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2016

Antecedents del Projecte de llei
Memòria explicativa de disposició normativa
Dades de la disposició
Tipus de disposició
Projecte de llei
Títol de la disposició:
Projecte de llei del Llibre sisè del codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes

Documents que conté l’expedient
1. Projecte de llei del Llibre sisè del codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes

6. Les despeses de conreu relatives a la producció dels
fruits pendents al temps de la redempció, llevat que el
rediment autoritzi el titular de la propietat gravada a
recollir-los al seu temps.

2. Memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de la
Primera Llei del llibre sisè del codi civil de Catalunya,
relatiu a les obligacions i els contractes.

7. Les despeses que hagi ocasionat el contracte de venda a carta de gràcia, inclosos els impostos i el lluïsme,
si ha estat pactat així.

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

Article 568-32. Adquisició pel rediment
1. Redimida la cosa venuda a carta de gràcia, resta
lliure de les càrregues o els gravàmens que el comprador o els successius titulars de la propietat gravada li
hagin imposat des de la data de la venda, però el preu
de la redempció resta afecte, fins on abasti, a l’abonament de tals càrregues o gravàmens. Amb aquesta finalitat, el propietari del bé redimit ha de dipositar o consignar el preu rebut a favor dels titulars de
les esmentades càrregues o gravàmens, als quals ha
de notificar l’exercici de la redempció i el dipòsit o la
consignació constituïts a llur favor. No obstant això,
el rediment pot resoldre els arrendaments notòriament
gravosos que el propietari hagi realitzat.
3.01.01.

3. Avantprojecte de llei (V.28.04.14).

5. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.
6. Informe jurídic preliminar.
7. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Entitats
Jurídiques, valorativa de les observacions i consideracions contingudes a l’informe jurídic preliminar.
8. Tràmit de consulta interdepartamental.
9. Informe de la Direcció General de Pressupostos.
10. Avantprojecte de llei (CT.15.07.14).
11. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 15 de
juliol de 2014.
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12. Petició d’informe interdepartamental d’impacte de
gènere.
13. Avantprojecte de llei (audiència/informació pública).
14. Tràmit d’informació pública i audiència.
15. Informe de l’Institut Català de les Dones.
16. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Entitats de les observacions i al·legacions presentades en
els tràmits de consulta de l’Avantprojecte.
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Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 106313).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
D’acord amb l’article 96.4 del Reglament, s’acorda que
sigui tramitat pel procediment d’urgència extraordinària sol·licitat pel Govern, i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats en el procediment
d’urgència ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

17. Avantprojecte de llei (V.07.11.14).
18. Informe jurídic preliminar actualitzat.

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

19. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, valorativa de les observacions i consideracions contingudes a l’informe jurídic preliminar
actualitzat.
20. Observacions de l’Oficina del Govern.
21. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, valorativa de les observacions de l’Oficina del Govern.
22. Observacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i valoració de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.
23. Avantprojecte de llei (CT.13.01.15).
24. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 13 de
gener de 2015.
25. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, complementària a la memòria
d’avaluació d’impacte.
26. Petició de dictamen al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
27. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, complementària a la memòria de les
observacions i les al·legacions presentades en el tràmit
d’informació pública de l’Avantprojecte de llei.
28. Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
29. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, de valoració del Dictamen del Consell
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
del 24 de desembre
Tram. 202-00022/10

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 106559; 106964).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposició de llei de modificació de la Llei
6/2003 per a introduir la revocació dels drets
i l’estatut dels expresidents i expresidentes
de la Generalitat
Tram. 202-00065/10

30. Avantprojecte de llei (V.03.02.15).

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

31. Informe jurídic final.
32. Avantprojecte de llei (CT.10.02.15).
33. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 10 de
febrer de 2015.
N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
3.01.02.

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària
acordada, 3 dies hàbils (del 26.02.2015 al 02.03.2015).
Finiment del termini: 03.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 106561).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.03.2015 al 18.03.2015).
Finiment del termini: 19.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.
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Proposició de llei de derogació de la Llei
6/2014, del 10 de juny, de modificació de la
Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
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Proposició de llei de modificació de la Llei
5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre
les estades en establiments turístics
Tram. 202-00079/10

Tram. 202-00073/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Sol·licitud:

Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 106308; 106968).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposició de llei de creació del municipi de
Medinyà
Tram. 202-00075/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 106965;
106977).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3
dies hàbils (del 24.02.2015 al 26.02.2015).
Finiment del termini: 27.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposició de llei de modificació de l’impost
sobre les estades en establiments turístics

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 106310).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 03.03.2015 al 09.03.2015).
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la subscripció
d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi
les indemnitzacions i les fiances derivades
de l’exercici de les funcions dels mossos
d’esquadra
Tram. 250-01395/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105893; 105966).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

Tram. 202-00077/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 106309).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 03.03.2015 al 09.03.2015).
Finiment del termini: 10.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre la revisió del
model de les patrulles mixtes de mossos
d’esquadra i policies locals
Tram. 250-01396/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105894; 105967).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

3.10.25.

Tramitacions en curs

33

25 de febrer de 2015

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 505

Proposta de resolució sobre el millorament
dels serveis que es presten a l’oficina dels
Mossos d’Esquadra a l’estació de Sants, de
Barcelona

Proposta de resolució sobre la implantació
dels establiments comercials a la trama urbana consolidada dels municipis, els horaris
comercials i la regulació de les rebaixes

Tram. 250-01397/10

Tram. 250-01400/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105895; 105968).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 105898).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament
de les condicions higièniques i sanitàries a
l’àrea de custòdia de detinguts de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de les Corts,
a Barcelona
Tram. 250-01398/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105896; 105969).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el text d’una
nadala cantada a l’Escola Carme-Vedruna,
de Manlleu

Proposta de resolució sobre la dotació de
personal dels centres penitenciaris
Tram. 250-01401/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105899; 105971).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació dels
centres penitenciaris amb recursos econòmics i humans i sobre la creació d’una comissió de treball per a estudiar la implantació de noves fórmules de tractament
rehabilitador
Tram. 250-01402/10

Tram. 250-01399/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105897; 105970).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

3.10.25.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105900; 105972).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució de condemna del
tractament que el documental L’endemà,
emès el 17 de desembre de 2014 per TV3, fa
de la violència masclista
Tram. 250-01403/10
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Proposta de resolució sobre la modificació
del Reial decret 1088/2005, pel qual s’estableixen els requisits tècnics i condicions mínimes de l’hemodonació i dels centres i serveis de transfusió
Tram. 250-01407/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105901; 105973).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment
de la qualitat assistencial del transport sanitari i dels drets dels treballadors del sector
en la licitació del concurs de transport sanitari TS-14
Tram. 250-01404/10

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105905; 105976).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la revisió dels
expedients sancionadors incoats pel Servei
d’Ocupació de Catalunya per presumptes infraccions comeses per perceptors de prestacions
Tram. 250-01408/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 105902).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Transició
Tram. 250-01405/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105903; 105974).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105906; 105977).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan
XXIII, de Tarragona, i sobre el Codi infart
Tram. 250-01409/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105907; 105978).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de reconeixement de
la trajectòria d’Ovidi Montllor
Tram. 250-01406/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105904; 105975).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el servei d’hemodinàmica de l’Hospital Arnau de Vilanova,
de Lleida

Proposta de resolució sobre la presència de
les Forces Armades Espanyoles en el Saló
de l’Ensenyament

Tram. 250-01410/10

Tram. 250-01414/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105918; 105979).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 105922).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’hemodinàmica de l’Hospital Josep Trueta, de
Girona

Proposta de resolució sobre la inclusió de les
Terres de l’Ebre en el servei de trens de rodalia i en la integració tarifària del Camp de
Tarragona

Tram. 250-01411/10

Tram. 250-01415/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105919; 105980).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105923; 105983).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés motoritzat al medi natural

Proposta de resolució sobre la senyalització
d’alt ús per ciclistes de la carretera BV-2041
entre Begues i Gavà

Tram. 250-01412/10

Tram. 250-01416/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105920; 105981).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Consorci Sanitari de Terrassa
Tram. 250-01413/10

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 105924).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació dels
centres penitenciaris amb personal mèdic i
de vigilància
Tram. 250-01417/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105921; 105982).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2015; 09:30 h.

3.10.25.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105925; 105984).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment
del Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-01418/10

Núm. 505

Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’un informe amb relació a l’impacte de la
recaptació de l’impost sobre les estades en
establiments turístics
Tram. 250-01422/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105926; 105985).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les beques
Erasmus i Mobint
Tram. 250-01419/10

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105930; 105987).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el setantè aniversari de la fi de la Segona Guerra Mundial
Tram. 250-01423/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 105927).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105931; 105988).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la salut mental
infantil i juvenil a l’Anoia
Tram. 250-01420/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 105928).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el documental
Ciutat morta i sobre els incidents que es van
produir a Barcelona el 4 de febrer de 2006

Proposta de resolució sobre l’avaluació del
projecte de fusió dels serveis dels hospitals
Josep Trueta, de Girona, i Santa Caterina, de
Salt
Tram. 250-01424/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105932; 105989).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.

Tram. 250-01421/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105929; 105986).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.

3.10.25.

Proposta de resolució de suport als Campamentos Dignidad d’Extremadura
Tram. 250-01425/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105908; 105990).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la recuperació
de la no-obligatorietat de presentar l’impost
de societats per a entitats sense finalitat de
lucre

Núm. 505

Proposta de resolució sobre l’ampliació de
l’horari de la línia del Vallès dels Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya
Tram. 250-01430/10

Tram. 250-01426/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105909; 105991).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105913; 105994).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona

Proposta de resolució sobre un cas de discriminació sexual en una escola de Santa
Coloma de Farners

Tram. 250-01427/10

Tram. 250-01431/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 105910).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105914; 105995).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació d’un
vehicle al parc de bombers voluntaris de Vilarodona
Tram. 250-01428/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105911; 105992).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la revisió del
Codi infart a la regió sanitària de les Terres
de l’Ebre
Tram. 250-01429/10

Proposta de resolució sobre la licitació del
projecte de construcció del nou edifici de
l’Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01432/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 105915).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la rebaixa del
preu del bitllet i de l’abonament del tren
Avant entre Lleida i Barcelona
Tram. 250-01433/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105912; 105993).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.

3.10.25.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105916; 105996).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la continuïtat
de l’Escola Serra de Miralles i de la Secció
d’Estudis Secundaris Tordera
Tram. 250-01434/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 105917; 105997).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2015 al 03.03.2015).
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.

3.15.

una lògica exclusivament privada sense cap retorn social i ambiental.
3. Manifesta a la Comissió Europea i al Govern de l’Estat que considerin la conveniència i facin les propostes
que corresponguin, tant al Consell com al Parlament,
per tal que:
a) S’ampliï la dotació del «Fons europeu d’inversions
estratègiques 2015-2017» amb més fons públics de caràcter europeu que no vagin en detriment dels recursos
destinats a d’altres programes europeus ja aprovats o
en execució, en especial aquells destinats a la investigació i a la innovació, la garantia d’ocupació juvenil i
en general tots els fons estructurals.

MOCIONS SUBSEGÜENTS A
INTERPEL·LACIONS

b) En el cas de recol·locacions pressupostàries s’estudiï
el seu cost d’oportunitat i en quina mesura es millora el
retorn social i ambiental per causa de la reprogramació
d’aquestes despeses.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les propostes per al Pla d’inver
sions per a Europa

c) S’insti a aquells estats membres amb una sòlida posició financera i que s’han beneficiat en els darrers
anys d’un cost inusualment reduït en el seu accés als
mercats de capitals que contribueixin de forma significativa a l’ampliació del «Fons europeu d’inversions
estratègiques 2015-2017».

Tram. 302-00252/10

Presentació

d) Proposi un canvi de destí dels fons no disposats del
Mecanisme Europeu d’Estabilitat Financera per ampliar la dotació de recursos públics comunitaris del
«Fons europeu d’inversions estratègiques.

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 106458 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 24.02.2015

e) Proposi una major aportació del Banc Europeu d’Inversions al Fons europeu d’inversions estratègiques.

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 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 propostes per al
Pla d’inversions per a Europa (tram. 300-00270/10).
Moció
El Parlament de Catalunya:
1. Lamenta que en el disseny inicial de Fons Europeu
d’Inversions estratègiques la dotació de capital per a
les inversions sigui extremadament reduïda i el factor
d’apalancament previst sigui molt poc realista, calculat sense cap evidència empírica ni experiència passada en les inversions del Banc Europeu d’Inversions.
Lamenta així mateix que en disseny inicial els fons
públics destinats al FEIE assumeixin el risc de totes
les inversions mentre que els retorns seran exclusivament privats.
2. Manifesta la seva preocupació pel poc control democràtic i la manca de transparència en la selecció
dels projectes per part de la Task Force, i alerta contra
el possible finançament de projectes que responguin a
3.15.
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f) Que una part significativa dels projectes que es presentin estiguin distribuïts territorialment entre les diferents regions institucionalment reconegudes i responguin a les propostes formulades pels seus governs
de forma consensuada tant amb les forces polítiques
presents com amb les entitats socials i econòmiques
més representatives.
g) Que en la proposta legislativa per la constitució del
«Fons Europeu d’Inversions Estratègiques 2015-2017»
es garanteixi un mecanisme democràtic de governança així com un marc d’avaluació i seguiment democràtic del Fons per tal d’establir de forma transparent els
criteris sobre el seu ús i funcionament i per la selecció
de projectes que hagin de ser finançats.
h) Es prioritzin, a tota Europa, els projectes que garanteixin la transició energètica i la reducció d’emissions
de gasos d’efecte hivernacle i contaminants al conjunt
d’Europa, així com projectes que promoguin la creació de llocs de treball especialment en aquelles zones
afectades per un atur massiu.
4. Censura al govern de l’Estat per haver formulat la
proposta de llista de projectes candidats a acollir-se al
«Fons europeu d’inversions estratègiques 2015-2017»
de forma precipitada i mancada de transparència, sense donar temps suficient a les Comunitats autònomes
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per formular les seves propostes i sense consultar a
tots els agents econòmics i socials potencialment interessats.
5. Censura al govern de la Generalitat de Catalunya
per haver formulat la seva proposta de projectes a incorporar al «Fons europeu d’inversions estratègiques
2015-2017», de forma precipitada, mancada de transparència, poc diversificada pel que fa als continguts i
per haver donat prioritat a projectes de grans empreses
amb forts interessos econòmics.

Núm. 505

10. Faci arribar també els projectes que finalment
s’acordin de forma directa i raonada a la Comissió europea i als diputats i diputades catalanes al Parlament
europeu, per tal que els donin suport.
Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Salvador Milà i Solsona
Diputat GP ICV-EUiA

6. Manifesta el seu suport al govern de Grècia, recentment elegit, en la seva proposta de reconsideració del
seu «Pla de rescat» i les condicions de retallades econòmiques i socials que van ser imposades en el seu
moment per la denominada «Troika», i poder així canviar les polítiques d’austeritat i retallades socials extremes que s’han vingut aplicant als ciutadans i ciutadanes de Grècia.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió del canal Segarra-Garrigues

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat per tal que:

Reg. 106461 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 24.02.2015

7. Procedeixi a formular una nova proposta dels projectes a presentar com candidats a rebre aportacions
del Fons europeu d’inversions estratègiques comptant
amb la participació de tots els agents econòmics i socials més representatius i que finalment sigui debatuda i
consensuada en aquest Parlament.
8. Proposi com a eixos sobre els que haurien de girar
els projectes a presentar per Catalunya, a més dels ja
definits en la Moció aprovada per aquest Parlament el
passat 5 de febrer de 2015, aquells projectes que generin ocupació de qualitat, que redueixin les situacions
d’exclusió social i de pobresa i facin una contribució
positiva a la lluita contra el canvi climàtic, entre els
que es poden destacar:
– les inversions en la millora dels serveis públics vinculats a la salut, el benestar social i l’atenció a les persones dependents, l’educació, la formació professional, la recerca i la innovació.
– les infraestructures per impulsar les energies renovables, les xarxes intel·ligents, el transport públic i ferroviari de mercaderies (corredor del mediterrani), el
cicle de l’aigua: abastament, sanejament, recuperació
de cabals i la qualitat d’aigües dels rius i els aqüífers
contaminats.
– els d’estalvi i eficiència energètica, de materials i la
seva recuperació (economia circular), en especial en
l’àmbit de la reforma i rehabilitació urbanes i d’habitatges i de les activitats productives.
9. Faci arribar els projectes que finalment es consensuïn a Catalunya al govern de l’Estat, per tal que els tramiti davant la Comissió europea, amb el requeriment
que del total dels fons demanats per l’Estat espanyol,
es destinin els fons necessaris per garantir l’execució
dels projectes presentats des de Catalunya.
3.15.

Tram. 302-00253/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan,
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 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 la gestió del canal Segarra-Garrigues (tram. 300-00265/10).
L’obra que ha entusiasmat més el sector agrícola de les
terres de Lleida és ara el paradigma de la mala planificació, gestió econòmica i mediambiental pel que fa a
l’obra pública catalana. També és el paradigma de la
manca de transparència del Govern que a més pateix
problemes de finançament als quals la UTE que l’administra podria no poder fer-hi front traspassant a la
llarga el deute a la Generalitat.
Existeix un informe entregat al Govern de la Generalitat per part del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible durant el passat any 2013, el qual
ha estat requerit a través de diferents mocions durant
aquesta legislatura sense rebre cap resposta del Govern més enllà de que «el Govern no disposa de cap
informe elaborat pel CADS». Durant el mes d’agost
d’aquest any 2014 diferent mitjans de comunicació
com el País i Sentit Crític han tingut accés a l’informe ocult que, entre altres coses, qüestiona la viabilitat
econòmica del Canal Segarra Garrigues. Aquest mateix informe parla d’un excés d’optimisme respecte a
les planificacions i aspiracions del CSG sobretot quant
a encariment de l’obra, és a dir, sobre la seva desviació
pressupostària però també per l’escàs interès dels regants en formar part d’aquest projecte. Per aquest motiu l’informe del CADS també recomanava una auditoria independent dels propis costos del canal.
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Una de les solucions que apareix en l’informe per tal
de fer viable el canal és la «d’aprofitar la infraestructura per altres usos no agraris» ja que les previsions per
al regadiu van ser excessivament optimistes i el projecte es troba en una «complexa situació econòmica».
El text també reflexiona sobre els cultius de secà que
tenen un gran valor afegit, fet que no s’havia tingut en
compte abans a pesar de múltiples advertiments. Actualment fer inversions per convertir el secà en regadiu
no compensa alguns pagesos que ja troben en el cultiu
de secà el rendiment adequat.
Després de l’informe del CADS s’ha publicat l’informe de la Sindicatura de Comptes sobre l’exercici 2010-2011 el qual també posa de manifest que no
s’ha revisat el pla de finançament a 20 anys amb un
tipus d’interès anual equivalent a l’euríbor més un diferencial que no s’ha actualitzat malgrat els canvis en
l’execució del contracte. Que de les 40.000 ha 12 anys
després només se’n reguen 1.427,59ha de forma efectiva i el més greu de tot es que Regsega va contractar
determinats serveis i subministraments que superaven
el llindar dels contractes menors sense seguir la tramitació prevista, és a dir, contractes que s’havien d’adjudicar per concurs es van fer a dit, hi ha adjudicacions
fraccionades per simular contractes menors que també
es van atorgar sense concurs i simulació de convenis
en allò que també hauria de ser contracte administratiu amb concurs.
Així mateix al CGS actualment no només li afecta la
seva viabilitat econòmica sinó també de model agrícola que s’hi genera en el seu entorn. La política agrícola de la Generalitat així com de l’entorn del canal ha
d’esdevenir una eina que garanteixi l’activitat agrícola
i ramadera sostenible, que preservi els recursos naturals, la biodiversitat i els béns i serveis ecosistèmics,
garantint la sobirania i seguretat alimentàries, la cohesió territorial i el nivell de renda dels productors petits
i mitjans. També el desenvolupament rural amb equitat i igualtat d’oportunitats.
Lleida, com a principal capital agrícola i principal
zona de producció agropecuària té una responsabilitat davant el món i els consumidors/es. La continuïtat del model agroindustrial suposa utilitzar encara
gran quantitat de pesticides i herbicides, també per a
la producció d’Organismes Genèticament Modificats.
Aquest model comporta un consum d’aigua i energia
difícils d’assumir ecològicament, així mateix el model
d’explotacions familiars es substituït per un model de
conreus extensius automatitzats que no necessiten pagesia ni crea llocs de treball, fet que es contraposa al
necessari assentament de la població al territori. Una
població cada cop més envellida i amb un èxode important.
Cal reconèixer que el model de regadius que estem implementant a Catalunya és obsolet. Un projecte que no
té present el desenvolupament integral del territori no
té futur doncs només amb l’agricultura de regadiu no
3.15.
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s’aconseguirà la dinamització econòmica i social dels
secans. El CSG està basat en un model estructuralista hidràulic que va tenir el seu màxim a principis del
segle xx i que en les nostres terres es va repetir durant l’època de la dictadura de Franco el qual pretenia
desenvolupar Barcelona per sobre de tot, sobretot en
temps de crisi econòmica, i la manera de fer-ho era
portant tota l’aigua possible a Barcelona.
Ens neguem a que aquest sigui el final de l’aigua perquè tenim infraestructures suficients, gràcies a desanilitzadores i infraestructures de sanejament, que fan
que el subministrament d’aigua a Barcelona sigui del
tot sostenible sense necessitat de transvasar més els
nostres rius. El creixement demogràfic era d’una previsió de creixement d’un milió i mig al 2030 i aquesta
previsió s’ha estancat i els consums d’aigua per habitant han disminuït.
Moció
El Parlament de Catalunya es compromet a:
1) Celebrar una debat monogràfic durant el mes de
juny de 2015 en el si de la Comissió d’Agricultura del
Parlament amb els sindicats agraris, els experts que
van elaborar l’informe del CADS, la Sindicatura de
Comptes, professionals, les comunitats de regants, els
contribuents, les entitats ecologistes i defensores del
territori entre altres, sobre la viabilitat econòmica i
mediambiental del Segarra Garrigues.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
2) Fer públic –com a mínim a la web de Transparència– i explicar en seu parlamentària l’informe de Francesc Reguant i Ramon Lletjós encarregat pel DAAR
i també ocultat que explica les serioses dificultats de
viabilitat del projecte i la necessitat de donar una extensa explicació a la ciutadania.
3) Fer públic –com a mínim a la web de Transparència– i explicar en seu parlamentària l’informe complert del Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible sobre la viabilitat econòmica del Canal Segarra-Garrigues entregat l’any 2013 al Govern de la
Generalitat.
4) Donar les explicacions necessàries en seu parlamentària des del Departament d’Ensenyament i Universitats sobre l’informe de la Sindicatura de Comptes
de l’exercici de Regsega 2010/2011, publicat el desembre de 2014
5) Realitzar, en el termini d’un any, una auditoria economicofinancera (com recomana l’informe del CADS)
de caràcter independent i participatiu que avaluï els
costos que ha suposat la gestió de Regsega des de l’any
2003 a l’any 2014 del projecte de regadiu del Canal
Segarra-Garrigues.
6) Revisar els projectes en fase d’execució i redimensionament de l’obra i potenciar la col·laboració amb
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corporacions d’usuaris locals i empreses de la zona
afectada, reduint també els costos energètics amb l’ús
d’energies renovables.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels bombers voluntaris
Tram. 302-00254/10

7) Elaborar els plans de gestió de les zones ZEPA per
acomplir les mesures correctores i compensatòries
previstes a l’Estudi d’Impacte Ambiental i a la Declaració de l’Impacte Ambiental.
8) Garantir el cabal de manteniment suficient per al
riu Segre i els seus afluents donada la disminució que
estan experimentant i la que podrien arribar a experimentar si el Canal Segarra Garrigues es trobés en ple
rendiment.
9) Garantir que abans de continuar amb l’obra nova del
Segarra Garrigues cal consolidar el que ja està instal·
lat, així per exemple cal prèviament pensar en una modernització dels sistema de reg del Canal d’Urgell que
ara mateix resulta inviable econòmicament tot evitant
que sigui Endesa la que controli els embassaments
10) Garantir l’accés a l’aigua a través d’un preu assequible i segons hectàrea per a les petites explotacions
familiars les quals amb l’actual preu es veuen en la
impossibilitat de competir amb les grans corporacions agroindustrials que fomenten l’especulació del sòl
agrari del CSG
11) Fomentar només les concentracions parcel·làries
que no suposen una afectació per a la biodiversitat i
la pèrdua d’hàbitats, o que causin un increment de les
plagues en els cultius, disminuint la qualitat de l’aigua
i l’augment de la salinitat al tram baix del riu Ebre
12) Revisar el pla de finançament a 20 anys amb un
tipus d’interès anual equivalent a l’euríbor més un diferencial que no s’ha actualitzat malgrat els canvis en
l’execució del contracte així com en els nous valors de
l’euríbor
13) Denunciar a fiscalia els indicis d’irregularitat en
els exercicis 2010/2011 de Regsega per la contractació
de determinats serveis i subministraments que superen en llindar dels contractes menors i que no s’han fet
a través de concurs públic.
Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Sara Vilà Galan
Diputada GP ICV-EUiA

Núm. 505

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 106474 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i
Roca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 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 la situació dels bombers voluntaris (tram. 30000276/10).
Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Presentar un projecte de llei de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments,
amb caràcter d’urgència, que permeti implementar un
nou model que reguli el sistema mixt englobant tots
els bombers i personal de suport (funcionaris, laborals
i voluntaris).
2. Estudiar la viabilitat d’atorgar la condició d’agent de
l’autoritat al bomber voluntari quan exerceixi funcions
de bomber.
3. Garantir la convocatòria de noves places de bombers
per l’any 2015 i adoptar les mesures necessàries per que
no disminueixi el nombre de bombers voluntaris.
4. Amb caràcter urgent, establir un sistema que permeti
que el bomber voluntari pugui rebre assistència sanitària gratuïta i percepcions per les lesions que pugui patir
en acte de servei i garantir la cobertura i les percepcions de les baixes per lesions o accidents dels bombers
voluntaris produïdes durant la realització de serveis i la
resta de prestacions de forma similar a la que perceben
els bombers professionals, concertant les assegurances
que siguin necessàries per aquest finalitat.
5. Cessar al Director General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament del Departament d’Interior per la
seva ineficaç gestió al capdavant de la direcció general.
6. Dur a terme les inversions necessàries per tal de millorar l’estat dels parcs de bombers professionals i voluntaris, i de forma prioritària els parcs de Girona i de
Figueres.
Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

3.15.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política universitària
Tram. 302-00255/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

a) Elaborar, abans de finalitzar el curs acadèmic 201415, un Pla Estratègic per a Doctors i Professors Contractats a temps parcial, a fi de clarificar la seva situació, establir un horitzó d’estabilització i, quan no
sigui possible incorporar-los al món universitari, facilitar-los la seva incorporació al món laboral.
b) Afavorir l’augment de l’oferta de programes de doctorats industrials, atenent els requeriments i valoracions que fan la universitat, l’empresa i els estudiants.

Reg. 106475 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, 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 la política universitària (tram. 300-00275/10).
Moció
1. El Parlament de Catalunya, amb la voluntat de promoure una reforma del sistema de graus, insta el Govern de la Generalitat a:
a) Promoure, d’acord amb les universitats catalanes, la
conversió a tres anys dels graus universitaris, d’acord
amb les seves pròpies característiques i a la demanda
històrica de l’àmbit universitari català, amb l’objectiu
de l’homologació a la pràctica universitària europea i
facilitar la mobilitat estudiantil.
b) Afavorir, en coordinació amb les universitats catalanes, que el primer curs de màster tingui un preu proper al del darrer curs de grau.

4. Per a un nou model universitari, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Potenciar l’autonomia dels centres universitaris, a fi
que puguin definir amb major llibertat el seu sistema
de governança, les seves orientacions acadèmiques, i
el seus projectes de docència i recerca, amb l’objectiu de fomentar la creativitat, l’autoexigència i la lliure
competència entre els centres universitaris.
b) Aprofundir en el procés d’acostament de la universitat a la societat, impulsant la connexió entre la universitat, el teixit empresarial i el mercat de treball, facilitant l’accés dels alumnes al món laboral i convertint la
universitat en el tractor del creixement econòmic. Enfortir, també, la relació entre la universitat, la iniciativa social i el tercer sector, per convertir la universitat
en un motor de desenvolupament social integral.
Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015
Josep Enric Millo i Rocher Fernando Sánchez Costa
Portaveu del GP del PPC
Diputat del GP del PPC

2. Per a una universitat econòmicament inclusiva, el
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inserció laboral de persones
amb dificultats
Tram. 302-00256/10

a) Obrir una línia de crèdit públic per ajudar els estu
diants a pagar el preu del màster. La devolució del crèdit es farà progressivament i en concordança a la situació laboral de l’estudiant.

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya

b) Promoure acords amb les entitats de crèdit per facilitar la concessió de finançament privat per ajudar els
estudiants a pagar el preu del màster.
c) Ampliar el nombre de beques i les seves dotacions
per als estudis de màster.
d) Reduir un 30% les taxes universitàries de les primeres convocatòries de matricula per al curs 2015-2016.
e) Posar en marxa, durant el mes de maig de 2015, una
campanya institucional informativa sobre les beques
Equitat entre la població que l’any següent s’incorporarà a la universitat.
3. Per reconèixer i potenciar el talent dels joves investigadors, el Parlament de Catalunya insta el Govern de
la Generalitat a:
3.15.

Núm. 505

Reg. 106476 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 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 la inserció laboral de persones amb dificultats
(tram. 300-00272/10).
Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
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1. Aprofitar la dotació pressupostària de 185 milions
d’euros del programa de la Renda Mínima d’Inserció
(RMI) per a l’exercici 2015 amb els següents objectius:

6. Ampliar el suport a les empreses d’inserció, com a
instrument d’èxit per a la inserció laboral de les persones amb risc d’exclusió social, mitjançant les següents
accions:

1.1. Incrementar el nombre de persones titulars i el
nombre de persones beneficiàries i millorar la taxa de
cobertura d’aquesta prestació.

6.1. Ampliar programa de suport a la contractació per
a empreses d’inserció en mig milió d’euros més respecte la quantitat invertida en l’exercici 2014.

1.2. Promoure entre els beneficiaris del programa
amb itineraris d’inserció laboral la compatibilitat de
la prestació de la RMI amb el treball parcial de les
persones titulars, tot garantint que en el moment de la
pèrdua del contracte parcial o ingrés extraordinari es
recuperi de manera immediata el total de la prestació.

6.2. Obrir un programa específic dins l’estratègia de
la Garantia Juvenil orientat a persones joves amb risc
d’exclusió social.

1.3. Resoldre tots els expedients aprovats pendents
d’accedir al programa. Garantir que la totalitat de persones sol·licitants de la prestació durant el 2015 que hi
tinguin dret i puguin accedir.
1.4. Atendre un mínim de 5000 beneficiaris per a valorar-ne l’ocupabilitat, dins el 2015.
1.5. Gestionar els pagaments endarrerits i per a la seva
reducció i eliminació progressiva.
1.6. Intensificar les accions d’inserció de les persones
que s’acosten als 60 mesos essent titulars de la prestació.
2. Presentar al Parlament un estudi d’avaluació de la
RMI sobre l’eficàcia del programa, la taxa de cobertura i un nou sistema d’indicadors.
3. Presentar al Parlament un projecte de llei de reforma de la renda mínima d’inserció que amb els objectius aprovats a la Moció 60/X del Parlament de Catalunya en un termini de tres mesos.
4. Reunir i escoltar tots els membres de la comissió
de seguiment de la RMI per a debatre aquest projecte de llei i, amb aquesta finalitat, convocar una reunió
d’aquesta comissió dins el primer trimestre de 2015.
5. Fer una nova convocatòria del programa Treball i
formació dotada amb un total de 13,5 milions d’euros. Així mateix, s’insta el Govern a emprendre les següents accions relacionades amb aquest programa:
5.1. Presentar al Parlament un informe d’avaluació d’aquest programa que inclogui el nivell d’inserció assolit, el nivell de cobertura social (en els casos que no
s’hagi assolit la inserció laboral) dels seus usuaris,
l’impacte econòmic de la seva implementació, l’impacte pressupostari, la valoració dels agents participants i la valoració dels seus beneficiaris.
5.2. Mantenir la participació en aquest programa dels
ens locals i de les entitats del tercer sector.
5.3. Obrir una nova línia de participació en aquest programa per a les empreses d’inserció havent dialogat
prèviament amb la federació que les representa.
3.15.

6.3. La seva participació al programa Treball i Formació.
6.4. Impulsar clàusules socials en la contractació pública que facin reserves de mercat per a la inserció de
persones amb risc d’exclusió social a través d’empreses d’inserció.
6.5. Obrir un diàleg amb la federació catalana d’empreses d’inserció per a la millora de les convocatòries
d’ajuts a la contractació i de contractació de tècnics
d’acompanyament i els criteris de distribució d’aquests
darrers.
7. Dotar el programa d’inserció laboral de persones
discapacitades a l’empresa ordinària mitjançant els
Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport: amb un mínim de 5,4 milions d’euros. Així mateix,
7.1. reconèixer la singularitat i especialització del model de inclusió laboral de persones amb discapacitat o
trastorn mental al mercat ordinari de treball i, de manera especifica, de la metodologia del Treball amb Suport.
7.2. Treballar per incloure els Serveis de Suport Especialitzats i territorialitzats de inserció laboral de persones amb discapacitat o trastorn mental al mercat ordinari de treball a la Cartera de Serveis del Sistema
d’Ocupació de Catalunya.
7.3. Dissenyar durant l’any 2015 un sistema de concertació, a través de contractes programa, amb les entitats
socials prestadores per a la prestació de serveis d’inserció laboral de persones amb discapacitat o trastorn
mental al mercat ordinari de treball.
7.4. Obrir un programa específic dins l’estratègia de
la Garantia Juvenil orientat a programes per a inserció en l’empresa ordinària de persones joves amb risc
amb discapacitat que tingui en compte el grau de discapacitat.
7.5. Durant el període d’elaboració i inclusió en el Sistema d’Ocupació de Catalunya de la Cartera de Serveis Especialitzada i de la regulació del procés administratiu de contractació d’Entitats socials sense ànim
de lucre prestadores, per establir una relació a partir
de l’acreditació, el contracte programa i la cartera de
serveis especialitzada.
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7.6. Garantir la subvenció plurianual 015 - 016 ajustada als períodes reals d’execució de gener a desembre.
8. Ampliar el suport als Centres Especials de Treball
(CET) com a model d’èxit en la inserció laboral de les
persones amb discapacitats a partir de les següents
actuacions, tot ampliant el seu suport financer durant
l’exercici 2015 amb un mínim de 4 milions d’euros de
més respecte l’exercici 2014, per a les següents actuacions, en el supòsit que l’Estat mantingui la mateixa
aportació:
8.1. Treballar per al reconeixement de l’itinerari del
treball protegit, tant en el que respecte a la creació,
manteniment i promoció de qualitat de llocs de treball
així com també el possible trànsit a entorns ordinaris.
8.2. Treballar per al reconeixement del dret al suport
per a les persones amb discapacitat d’especial dificultat als drets de orientació formació i intermediació garantits a la llei.
8.3. Incorporar les dades de tipologia i grau de discapacitat com a dades preceptives i convenientment segmentades en els instruments estratègics operatius del
sistema d’ocupació.
8.4. Incorporar a les bases de subvenció criteris de
priorització a la contractació de qualitat i a la incorporació de l’especial dificultat.
8.5. Obrir un diàleg amb el sector per eliminar l’actual
criteris de topall màxim de les USAP, atès que sense
aquest servei la contractació de discapacitat d’especial
dificultat es fa inviable.
8.6. Estudiar la viabilitat de crear un nou programa
de contractes de formació dual en centres especials de
treball d’iniciativa social que tingui un abast plurianual, inclogui la formació amb certificat de professionalitat, inserció en CET o empresa ordinària, per a persones discapacitades amb especials dificultats, amb un
servei de suport, amb un nivell de subvenció al salari
en funció del grau de discapacitat i del nivell d’incorporació efectiva al treball.
8.7. Promoure el CET com a possible sortida dels
alumnes dels centres d’educació especial.

Núm. 505

10.2. El Parlament de Catalunya manifesta que el sector de la telefonia mòbil és un sector estratègic del país
i que cal fer totes les actuacions necessàries per afavorir el seu desenvolupament.
10.3. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a
continuar actuant, des de l’àmbit de les relacions laborals i des la política industrial, davant de la direcció
d’Anovo, i del seu principal client Orange, a fi d’evitar aquesta deslocalització i afavorir el manteniment
de l’activitat industrial a Catalunya en el sector de la
telefonia mòbil.
10.4. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig
a la decisió de l’empresa Orange de forçar la deslocalització de l’empresa Euroterminal quan aquesta té un
potencial d’activitat d’alta qualitat i rendiment econòmic en la seva planta de L’Hospitalet de Llobregat.
11. En relació al possible tancament de l’empresa FAIBAL, Fábrica Ibérica de Altavoces, de Vacarisses:
11.1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport
i solidaritat als treballadors i les treballadores d’aquesta empresa.
11.2. El Parlament de Catalunya manifesta que el sector d’equips i components per a l’automoció és un sector estratègic del país i que cal fer totes les actuacions
necessàries per afavorir el seu desenvolupament.
11.3. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís amb els drets de les dones i els seus drets laborals així com insta a totes les empreses a que respectin
els escrupolosament i, en especial, aquells que fan referència a la conciliació de la vida laboral i familiar i
a les mesures per a combatre la desigualtat de gènere
en l’àmbit laboral.
11.4. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a
continuar treballant amb totes les actuacions que estiguin al seu abast, des de l’àmbit de les relacions laborals i des la política industrial, davant de la direcció de
FAIBAL, a fi d’evitar aquest possible tancament.
Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015
Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

8.8. Obrir un programa específic dins l’estratègia de la
Garantia Juvenil orientat a programes per a inserció en
CETs de persones joves amb risc amb discapacitat que
tingui en compte el grau de discapacitat.
9. El Parlament de Catalunya acorda accelerar els tràmits legislatius sobre la iniciativa legislativa popular
sobre la Renda Garantida de Ciutadania a fi que es puguin concloure dins aquesta legislatura.
10. En relació a la possible deslocalització de l’empresa Euroterminal-Anovo de l’Hospitalet de Llobregat:
10.1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport
i solidaritat als treballadors i les treballadores d’aquesta empresa.
3.15.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la pobresa i les
desigualtats socials

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’increment de la pobresa i les
desigualtats

Tram. 302-00257/10

Tram. 302-00258/10

Presentació

Presentació

Grup Parlamentari de Ciutadans
Reg. 106570 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 24.02.2015

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 106571 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 la lluita
contra la pobresa i les desigualtats socials (tram. 30000271/10).

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, 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 l’increment de la pobresa i les desigualtats (tram. 30000269/10).

Moció

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a

Al març farà un any que va tenir lloc al Parlament de
Catalunya el Ple Monogràfic sobre l’Increment de la
pobresa i les desigualtats socials. Ha estat un any més
de la gran crisi socioeconòmica, de dificultats econòmiques i crisis laboral que travessa el nostre país i que
ha comportat un empobriment generalitzat de les classes mitges i treballadores. A la davallada de poder adquisitiu i creixement de la pobresa cal sumar un augment desmesurat de la desigualtat desconegut fins ara:
en els anys de crisi al nostre país la desigualtat ha crescut més que durant els cinc primers anys de govern de
Thatcher al Regne Unit i Reagan als Estats Units, tal i
com ha posat de manifest Pau Marí-Klose.

1. Donar compliment íntegre als compromisos, mesures i acords assolits en el Ple extraordinari de lluita contra la pobresa i les desigualtats celebrat el març
de 2014, recollits a la Resolució 577/X del Parlament,
abans d’acabar l’actual període de sessions.
2. Per tal de fer tots els esforços possibles per lluitar
contra la pobresa i les desigualtats socials,
a) fer efectiu de forma immediata tots els pagaments
pendents amb entitats del tercer sector social i altres
entitats amb les que la Generalitat ha signat concerts o
convenis de col·laboració.
b) fer efectiu de forma immediata tots els pagaments
pendents amb Ajuntaments per a la prestació de serveis socials bàsics i concessió d’ajuts en l’àmbit social.
Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015
Albert Rivera Díaz, president; José María EspejoSaavedra Conesa, diputat del GP de C’s

El debat sobre l’Increment de la Pobresa i les Desigualtats va ser una oportunitat per posar a l’agenda política, malauradament durant molt poc temps, l’intercanvi d’anàlisis, diagnòstics i propostes per fer front al
més important repte del nostre país com és el manteniment de la cohesió social i la vida digna del conjunt de
la ciutadania. També hauria d’haver estat l’espai institucional, un debat al Parlament amb la participació
també d’interlocució social, per acordar millores per
superar el que és una evidència acadèmica i un clam
social: la millora de l’eficàcia de les polítiques públiques per a la reducció de les desigualtats. Fins i tot
la OCDE ha denunciat la poca capacitat de les nostres institucions i del nostre sistema de protecció social per fer front a la desigualtat social i a realitats que
ens interpel·len a tots i totes com són l’atur massiu, la
precarietat laboral, el creixement de la pobresa i la privació material severa.
Més enllà del grau d’incompliment de Resolució 577/X
del Parlament de Catalunya sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats, quantificat pel Govern de la
Generalitat en un 34%, la situació per a les famílies
del nostre país és avui més precària. Un any més tard,
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i amb noves dades conegudes les darreres setmanes, la
crida al treball compartit per part del conjunt de les administracions i institucions en col·laboració amb agents
econòmics i socials esdevé encara més urgent i improrrogable. Un de cada quatre menors catalans es troba
en risc de pobresa: Segons el darrer informe d’Unicef
(2014), el 27,6% dels catalans menors de 18 anys es troba en risc de pobresa, més de 9 punts superior al que es
va registrar l’any 2008. La pobresa severa a Catalunya
s’ha duplicat passant de les 231.000 persones (2009) a
les 460.773 persones el 2013, darrera dada disponible,
segons l’informe sobre l’Estat de la Pobresa del European Anti Poverty Network. Al nostre país s’han empobrit especialment les persones que ja eren els més
pobres abans de la crisi i especialment els infants. La
dada feta pública per la Fundació Bofill aquesta setmana que denuncia que un alumne pobre té sis vegades
més risc de fracàs escolar posa l’alarma en com aquesta crisi pot llastar a dues generacions i comprometre la
igualtat d’oportunitats per a tothom.
A Catalunya en quatre anys s’ha perdut una dècada en
inversió social: l’accés als serveis públics és ara més
difícil i més car, la renda mínima ha deixat de ser un
instrument de garantia de rendes pel que no tenen res
i les dificultats pel manteniment de l’habitatge aboquen moltes famílies a situacions límit. La lluita contra les desigualtats ha de ser la prioritat del Govern de
la Generalitat i del conjunt d’institucions per fer possible una sortida de la crisi, que ara veiem a les dades macroeconòmiques, amb una reducció de les des
igualtats.
Nombrosos organismes internacionals han reclamat
l’atenció de les institucions sobre la situació de la infància. La recomanació del Consell de la Unió Europea relativa al Programa Nacional de Reformas de
2014 d’Espanya posa l’accent en la limitada eficàcia de
al protecció social per a reduir la pobresa i l’exclusió
social, a les que estan especialment exposats els nostres infants. El nostre Estatut d’Autonomia i el seu desenvolupament en la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència estableix que els
poders públics han de garantir la protecció de la pobresa i els seus efectes sobre els infants i estableix la
competència exclusiva de la Generalitat en les mesures
de protecció social i llur execució, així com de la promoció de les famílies i de la infància.
Les successives reformes de la Llei 10/1997, de 3 de
juliol, de la renda mínima d’inserció, dutes a terme a
la LIei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i
financeres, la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de
l’impost sobre les estades en establiments turístics. I el
Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de la
Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció ha suposat el desmantellament del sistema de
garantia de rendes del que disposava el nostre sistema
de protecció social. Després de la desaparició del dret
3.15.
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subjectiu i les restriccions en els criteris d’accés a l’itinerari d’inserció sociolaboral acompanyat de la prestació, així com dels acords per la seva reforma no materialitzats i els intents al Parlament per part del Grup
Socialista de reiniciar el debat amb dues proposicions
de llei, ha fet impossible la millora de l’instrument. Per
altra banda, el debat sobre la Renda Garantida de Ciutadania que està tenint lloc al si del Parlament amb dilacions important així com la seva posada en marxa, si
la ponència acaba en votació favorable al Ple, no entrarà en vigor com a mínim fins el gener del 2016. Davant
la baixa taxa de cobertura de la prestació, per sota de
mitja espanyola i la precarietat de moltes famílies fa
necessària una ràpida reacció per part del Govern i el
Parlament.
Per altra banda, la cobertura de necessitats bàsiques
del dia a dia com són l’alimentació, el manteniment de
la llar i els seus subministraments bàsics, els ajuts de
menjador, el material escolar i farmacèutic, entre d’altres, han deixat de ser ajuts puntuals per a passar a ser
un percentatge importantíssim dels pressupostos socials dels ens locals i els sobreesforços de les entitats
socials. L’infrafinançament d’aquests elements posa en
risc els serveis socials bàsics que estan fent front en primera línia a les necessitats de les persones més vulnerables.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista formula la següent:
Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a emprendre, de manera urgent, les actuacions
necessàries per donar compliment als compromisos
amb aquest Parlament, així com amb els agents i entitats socials, així com a atendre les necessitats bàsiques
de les persones més vulnerables de la nostra societat,
entre elles:
Protegir la infància vulnerable
1. Modificar l’Ordre BSF/382/2014, de 15 de desembre, per la qual s’aproven les bases per a la concessió
de l’ajut econòmic sotmès al nivell d’ingressos de la
unitat familiar, per a famílies en què hagi tingut lloc
un naixement, adopció, tutela o acolliment, i s’obre la
convocatòria per als períodes compresos entre l’1 de
setembre i el 31 de desembre de 2014 i l’1 de gener i
el 30 de juny de 2015, per tal de d’ampliar la seva vigència fins al 31 de desembre de 2015 així com per
ampliar el topall de renda que dóna dret als ajuts per a
infant a càrrec per a totes les famílies amb ingressos
inferiors als 20.000 euros. En el mateix sentit, recuperar progressivament les prestacions per fills a càrrec,
parts múltiples, adopcions i acolliments per garantir
per al 2015 que totes aquelles famílies amb ingressos
inferiors a 35.000 euros puguin rebre-la.
2. Posar en marxa una renda infantil garantida en forma de prestació econòmica a la qual tinguin accés els
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infants en situació de privació material de conformitat
amb el que s’estableix a la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions Socials de caràcter econòmic, per
a oferir a les famílies amb infants i/o adolescents menors en situació de vulnerabilitat un recurs econòmic
per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, roba
i material escolar.
3. Garantir que tots aquells sol·licitants d’ajuts de menjador que compleixin els actuals barems per a l’atorgament de beques pel que fa a llindar de renda siguin
beneficiaris d’un ajut.
Augmentar la cobertura de necessitats bàsiques
4. Incrementar la dotació dels ajuts d’urgència social
per als ens locals, a través dels Contracte Programa
pendent de signar aquest 2015, dotant-los de recursos
econòmics suficients per a recolzar els serveis socials
bàsics als ens locals per tal de fer front l’augment i al
risc de cronicitat de les situacions d’urgència social.
5. Dotar dels recursos econòmics la prestació garantida de servei bàsic per a atendre necessitats d’alimentació de persones i famílies en situació d’urgència socials i que necessiten ajuda per a la seva subsistència que
s’estableix a la disposició addicional sisena del Projecte de Llei de mesures fiscals, financeres i administratives.
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niament, tal i com preveu el punt 6.b de la Resolució
577/X del Parlament de Catalunya sobre l’increment
de la pobresa i les desigualtats.
9. Presentar i debatre, durant el primer quadrimestre
del 2015, l’Informe d’avaluació de les polítiques i l’estat de la inclusió social a Catalunya prevista al punt 1.f
de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats.
10. Pel que fa a les prestacions socials i els pagaments
pendents per part del Govern i en relació als punts 3.a
i 33.d de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats: a) Fer efectius els pagaments a les entitats i als ens
locals relatius a l’atenció a les persones amb situació
d’especial vulnerabilitat durant el primer semestre del
2015, i b) Garantir l’accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial (PEVS)
per aquelles persones en situació de dependència quan
tècnicament es valora convenient tal i com preveu la
llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i
atenció a la dependència i la Llei de Serveis Socials de
Catalunya 12/07.
Palau del Parlament, 20 de febrer de 2015
Maurici Lucena i Betriu
Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Sistema de garantia de rendes
6. El Parlament de Catalunya es compromet a tenir
substanciades totes les compareixences en relació a la
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, abans del dia 27 de març de 2015.
7. Insta el Govern de la Generalitat a aprovar un Decret Llei de reforma de la Llei 10/1997, de 3 de juliol,
de la renda mínima d’inserció tal que, mentre que no
entri en vigor la Renda Garantida de Ciutadania, s’eliminin els aspectes més lesius de la reforma del 2011.
A tal efecte, el Decret Llei haurà d’incorporar com a
mínim: l’establiment el dret subjectiu a la inserció social i laboral i disposar d’uns ingressos mínims imprescindibles per a la subsistència bàsica així com la
modificació dels requisits per a ésser titular del dret
i beneficiari en els nous perfils d’exclusió, tenint en
compte que l’ocupabilitat és un concepte dinàmic i variable, tal i com preveu la Moció 60/X del Parlament
de Catalunya, sobre la renda mínima d’inserció.
Aspectes del compliment de la Resolució 577/X del
Parlament de Catalunya sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats
8. Presentar, durant el primer semestre del 2015, davant del Parlament de Catalunya el mapa de prestacions socials a Catalunya, així com el model del Govern d’organització que ha de permetre i contribuir a
racionalitzar i simplificar la seva gestió i que eviti les
llacunes d’atenció a la protecció o solapament, especialment quan les contingències es produeixen simultà3.15.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures d’urgència social
Tram. 302-00259/10

Presentació
Grup Mixt
Reg. 106603 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament
David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt,
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les mesures
d’urgència social (tram. 300-00268/10).
Moció
1. Rendes mínimes
1.1 Recuperar la Renda Mínima d’Inserció com a dret
subjectiu, ampliar-ne el pressupost per arribar a totes
les unitats familiars que no tenen cap ingrés mentre no
s’aprovi un nou sistema de «renda garantida de ciutadania».
1.2 Garantir uns ingressos mínims mensuals a les prop
de 34.000 famílies catalanes amb fills o dependents a
càrrec que avui no tenen ingressos de cap tipus.

Tramitacions en curs

48

25 de febrer de 2015

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

2. Dret a l’habitatge
2.1 Adoptar les mesures legislatives necessàries per
articular l’expropiació d’ús temporal amb indemnització amb l’objectiu de paralitzar el desallotjament de
l’habitatge com a conseqüència d’una decisió judicial.
2.2 Establir el lloguer forçós de l’habitatge durant un
mínim de tres anys a les famílies beneficiàries de dació en pagament que continuïn en situació de vulnerabilitat.
2.3 Fomentar la incorporació de pisos a la Xarxa
d’Habitatges d’inclusió, per superar els 1.000 existents
avui. Per aconseguir-ho, entre d’altres actuacions, s’ha
de duplicar l’ajut que reben les entitats socials que incorporen pisos a l’esmentada xarxa, la qual cosa significa passar dels actuals 1.200 € anuals als 2.400 €.
2.4 Declarar amb caràcter urgent una moratòria de desnonaments, almenys fins que no es pugui garantir un reallotjament adequat a totes les persones víctimes del desallotjament, en consonància amb les mesures cautelars
ordenades pel Tribunal d’Estrasburg en el cas de Salt.
2.5 Revisar, actualitzar i reactivar la llei de barris per
executar programes integrals de rehabilitació d’habitatges, millora urbana i equipaments, i de cohesió social.
2.6 Crear una comissió de sobreendeutament que avaluï la situació de les persones que no poden fer front
als deutes derivats de l’habitatge i faci propostes de
viabilitat i/o liquidació ordenada del deute. El procediment es clou si el creditor accepta el pla de viabilitat.
Si no prospera el tràmit conciliador, llavors la justícia
ordinària instrueix un procediment destinat a sanejar
la situació del deutor.
3. Prestacions de la dependència
3.1 Garantir les prestacions econòmiques vinculades
al servei per a totes les persones en situació de dependència severa amb menys recursos econòmics.
3.2 Garantir la percepció de la prestació derivada de la
llei de la dependència a les 19.000 persones que tenen
reconegut el dret.
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4.2 Derogar la jornada intensiva als centres escolars
de primària i secundària que l’apliquen.
4.3 Augmentar la dotació de professors i reduir la ràtio
d’alumnes dels centres educatius ubicats en barris on
els efectes de la crisi són més greus.
4.4 Impulsar, en l’àmbit de les escoles bressol, un sistema de tarifació social que estableixi unes quotes
progressives en funció del nivell de renda de les famílies. Fixar en els convenis Generalitat-Ajuntaments
un clàusula que garanteixi que els preus de les escoles bressol municipals es regiran pel sistema de tarificació social. Així mateix, establir la bonificació de
les jornades completes; la penalització econòmica de
les franges de matins; i, si s’escau, l’eliminació de la
possibilitat d’inscriure els infants només en horari de
matí.
4.5 Establir les bases per convertir les escoles bressol en un instrument pedagògic que transcendeixi la
lògica de la conciliació familiar-laboral i converteixi
l’educació de 0 a 3 anys en un instrument clau en la
garantia de l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a
tots els infants.
4.6 Articular els mecanismes d’inspecció i sanció que
permetin assegurar que les escoles concertades no segreguen els alumnes en funció del seu origen.
4.7 Acabar amb els sistemes d’avaluació per resultats
que penalitzen el professorat que exerceix en barris
que acumulen problemàtiques socials i generar incentius per a que professionals de primer nivell desenvolupin la seva carrera en aquestes escoles.
5. Serveis bàsics
5.1 Convertir en dret subjectiu l’accés als serveis mínims fonamentals d’aigua, gas i electricitat.
5.2 Garantir el dret a l’alimentació a totes les famílies,
en especial els infants i adolescents, que no poden fer
front a aquesta necessitats amb recursos propis a través de la implantació dels «xec aliments».

3.4 Recuperar, com a mínim, el pressupost de 2012
destinat a prestacions vinculades a serveis (PEVS).

5.3 Fixar per llei que seran les pròpies companyies
d’aigua, gas i electricitat les que assumiran el cost dels
impagaments dels usuaris. Mentre això no s’aconsegueixi, l’administració assumirà aquest cost que més
tard repercutirà a les empreses subministradores amb
els interessos corresponents.

3.5 Oferir una solució immediata a les 17.000 persones en llista d’espera per accedir a una plaça pública
de residència.

5.4 Facilitar el transport públic gratuït pels aturats de
llarga durada i per les persones que tenen ingressos inferiors al sou mínim interprofessional.

3.3 Ampliar les places residencials adreçades a persones amb diversitat funcional física, psíquica o mental.

3.6 Ampliar el pressupost per als serveis d’ajuda a domicili, i per als serveis psicosocials i psicoeducatius.
4. Contra la segregació escolar

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2015
David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

4.1 Fixar una tarificació social dels preus de les activitats complementàries de lleure segons la renda de
les llars.
3.15.
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