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TRAMITACIONS EN CURS
Propostes de reforma de l’Estatut
d’autonomia

Proposta de Proposició de llei orgànica per la qual s’estableix l’Estatut d’autonomia de
Catalunya i es deroga la Llei orgànica 4/1979, del 18
de desembre, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
(tram. 206-00003/07). Correcció d’errades de publicació. Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu. p. 7
3.01.
3.01.01.

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

Projecte de llei d’exercici de professions titulades i de col·legis professionals (tram. 20000027/07). Tramesa a la Comissió. Termini de prep. 7
sentació d’esmenes.
Projecte de llei de creació del Fons
d’acció territorial de l’educació superior (tram. 20000028/07). Tramesa a la Comissió. Termini de prep. 8
sentació d’esmenes.
3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei per compatibilitzar
l’ajut assistencial per a la protecció de cònjuges supervivents amb la percepció de la pensió del SOVI
(tram. 202-00056/07). Presentació i tramesa al Conp. 8
sell Executiu.
Proposició de llei de creació de l’escala
especial de tècnics ambientòlegs del Cos de Titulars Superiors, grup A, de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya (tram. 202-00057/07). Prep. 9
sentació i tramesa al Consell Executiu.
Proposició de llei de l’audiovisual de
Catalunya (tram. 202-00059/07). Text elaborat per
p. 10
la Ponència. Termini de presentació d’esmenes.
3.10.
3.10.25.

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

Proposició no de llei sobre l’obtenció
de les guies de transport a les oficines del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de les Terres
de l’Ebre (tram. 250-00727/07). Canvi de Comissió
p. 43
tramitadora.
Proposició no de llei sobre la construcció d’una llar d’infants al barri d’Artigas, de Badalona (Barcelonès) (tram. 250-00746/07). Canvi de
p. 43
Comissió tramitadora.
Proposició no de llei sobre la reclamació al Govern de l’Estat del desdoblament de la to-
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talitat del traçat actual de la carretera N-340, entre
Amposta i Sant Carles de la Ràpita (Montsià) i el límit amb la província de Castelló (tram. 250-00765/
07). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
p. 43
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’establiment d’una línia de crèdits tous per a finançar el
trasllat d’empreses afectades per l’execució de planejaments urbanístics (tram. 250-00766/07). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmep. 44
nes.
Proposició no de llei sobre l’hepatitis C
(tram. 250-00767/07). Tramesa a la Comissió.
p. 44
Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei per la qual s’insta el Govern a impulsar un pla de xoc industrial a la
comarca d’Osona (tram. 250-00768/07). Tramesa a
p. 44
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei per la qual s’insta el Govern a finançar l’adquisició d’una estació
meteorològica per al municipi de Santa Maria de
Besora (Osona) (tram. 250-00769/07). Tramesa a la
p. 44
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el millorament de les condicions econòmiques dels músics
de l’Orquestra Simfònica del Vallès (tram. 25000770/07). Tramesa a la Comissió. Termini de prep. 45
sentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat mercantil al partit judicial de Reus (Baix
Camp) (tram. 250-00771/07). Tramesa a la Comisp. 45
sió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre l’accés a
l’habitatge dels veïns d’edat avançada i amb pocs
ingressos del barri del Bon Pastor, de Barcelona
(tram. 250-00772/07). Tramesa a la Comissió. Terp. 45
mini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la declaració de la festa major del barri de Sants, de Barcelona, com a festa tradicional d’interès nacional (tram.
250-00773/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
p. 45
presentació d’esmenes.
Proposició no de llei de suport a la celebració l’any 2006 dels 1.100 anys del municipi de
l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 25000774/07). Tramesa a la Comissió. Termini de prep. 46
sentació d’esmenes.
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Proposició no de llei per la qual s’insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat que la
seu de l’agència de gestió administrativa del Projecte ITER s’instal·li a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
(Baix Camp) (tram. 250-00775/07). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei per la qual s’insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat que no
autoritzi la construcció d’un parc eòlic davant la
costa del delta de l’Ebre (tram. 250-00776/07). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

p. 46

Proposició no de llei sobre la construcció del polígon industrial d’Alcanar (Montsià) a la
zona dels Campets (tram. 250-00777/07). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

p. 46

Proposició no de llei sobre la construcció d’un parc de pisos pont per a víctimes de maltractaments, de titularitat de la Generalitat (tram.
250-00778/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes.

p. 47

Proposició no de llei sobre el pagament als proveïdors del sistema sanitari dins el termini de dos mesos (tram. 250-00779/07). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

p. 47

Proposició no de llei sobre l’emplaçament del Centre de Recerca d’Energies Renovables de Catalunya a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp), i de l’Oficina Europea de l’ITER
al lloc més idoni de les comarques sud-orientals
(tram. 250-00780/07). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

p. 47

Proposició no de llei per la qual s’insta el
Govern de la Generalitat a donar compliment als
acords relatius al sector de l’avellana per tal de garantir-ne la viabilitat futura (tram. 250-00782/07). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

p. 47

Proposició no de llei sobre els ajuts a
les traduccions per a fomentar la lectura en occità
(tram. 250-00783/07). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la integració laboral de les persones amb discapacitats
(tram. 250-00784/07). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el compliment, a totes les estacions de trens del Vallès Occidental, del capítol 4 del Decret 135/1995, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat
(tram. 250-00785/07). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la construcció d’un passeig marítim continu al llarg de la costa del Maresme amb les obres marítimes de defensa necessàries per a estabilitzar les platges i evitar
l’erosió de la costa (tram. 250-00786/07). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la cura i la
neteja dels terrenys adjacents a les vies del tren de
rodalia al pas per la comarca del Maresme (tram.
250-00787/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el transport
públic de viatgers i els trens de rodalia a la comar-
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p. 46

p. 48

p. 48

p. 48

p. 48

p. 49

ca del Maresme (tram. 250-00788/07). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

p. 49

Proposició no de llei per la qual s’insta la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a reobrir vies de diàleg amb els representants dels treballadors i la direcció de Catalunya Ràdio, amb
l’objectiu d’avançar en el procés d’equiparació laboral d’aquests treballadors amb els de TV3 (tram.
250-00789/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes.

p. 49

Proposició no de llei sobre la revisió
del cens de població (tram. 250-00790/07). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

p. 49

Proposició no de llei sobre la modificació dels articles 3 i 12 del Decret 369/2004, pel
qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny,
de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial (tram. 250-00791/07).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.

p. 50

Proposició no de llei sobre la presa de
mesures per al compliment estricte de les garanties establertes per l’article 42.2 e), del Reial Decret
2393/2004, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i
llibertats dels estrangers a Espanya i llur integració
social, amb relació al procés de reagrupació familiar (tram. 250-00792/07). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes.

p. 50

Proposició no de llei sobre la posada
en funcionament de la segona línia educativa al
CEIP El Pi Gros, de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme), a l’inici del curs escolar 2005-2006, incloenthi les obres d’adaptació necessàries (tram. 25000793/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes.

p. 50

Proposició no de llei sobre la dotació
dels serveis d’urgències d’oftalmologia, de dermatologia i de metge forense a l’Hospital de Sabadell
(Vallès Occidental) (tram. 250-00794/07). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

p. 50

Proposició no de llei per la qual s’insta la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a
estudiar la possibilitat de produir i emetre la modalitat televisiva «mobisode» (tram. 250-00795/07).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.

p. 51

Proposició no de llei sobre la construcció d’un gimnàs polivalent al CEIP Joan Marquès
Casals, del districte de Sant Pere Nord, de Terrassa (Vallès Occidental), i la utilització d’aquest pels
veïns del barri en l’horari extraescolar (tram. 25000796/07). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

p. 51

Proposició no de llei sobre l’establiment d’ajuts urgents per a reparar els danys ocasionats per les incidències meteorològiques dels dies
27 i 28 de juny de 2005 a les explotacions fruiteres
de les comarques de la plana de Lleida (tram. 25000797/07). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

p. 51

Proposició no de llei per a regular la
necessitat que les operadores de telefonia disposin
d’oficines presencials (tram. 250-00798/07). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.

p. 51
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Proposició no de llei sobre la reparació
de l’estació depuradora d’aigües residuals de
Riudecanyes (Baix Camp) (tram. 250-00799/07).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la creació
d’una unitat d’expertesa per a l’atenció de la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica a l’Hospital Universitari Josep Trueta, de Girona (tram. 25000800/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la construcció d’una infraestructura que resolgui les deficiències de cobertura dels serveis de telecomunicació
de la zona de Salines-Bassegoda (Alt Empordà)
(tram. 250-00801/07). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei de reconeixement
del circ (tram. 250-00802/07). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre la presentació al Parlament del projecte de llei de creació de
l’Agència Catalana de la Dependència i el Suport a
la Vida Autònoma (tram. 250-00803/07). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei per la qual el Parlament expressa la seva solidaritat amb el poble
colombià i insta el Govern a donar suport a les accions de cooperació, i el desarmament, la desmobilització i la reintegració dels grups armats a Colòmbia (tram. 250-00804/07). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el control
de les importacions dels productes tèxtils extracomunitaris, tant en l’àmbit nacional com en l’europeu,
i el suport al sector tèxtil català (tram. 250-00805/
07). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposició no de llei sobre el desenvolupament reglamentari de la Llei 22/2003, de protecció dels animals (tram. 250-00806/07). Presentació.
Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de xoc d’aplicació urgent a la comarca del
Ripollès davant la crisi del sector tèxtil (tram. 25000807/07). Presentació.
Proposició no de llei sobre la creació
d’un servei de guàrdia de vint-i-quatre hores en els
nous jutjats de violència domèstica (tram. 25000808/07). Presentació.
Proposició no de llei sobre el suport
institucional del Govern al Congrés Internacional
dels Matemàtics - 2006 (tram. 250-00809/07). Presentació.
Proposició no de llei sobre la inclusió
al registre de documents del programa de la
UNESCO «Memòria del món» de l’actuació de Pau
Casals el 24 d’octubre de 1971 a les Nacions Unides (tram. 250-00810/07). Presentació.
Proposició no de llei sobre el manteniment del projecte i de les inversions previstes per
a la creació del Centre de Recerca d’Energies Renovables a Vandellòs (Baix Camp) (tram. 25000811/07). Presentació.

Proposició no de llei sobre el desenvolupament reglamentari urgent de la Llei 17/2003,
del cos d’agents rurals (tram. 250-00812/07). Presentació.

p. 57

Proposició no de llei sobre l’entrada en
funcionament del centre de dia al barri de Sant Pere
Nord, de Terrassa (Vallès Occidental) (tram. 25000813/07). Presentació.

p. 58

Proposició no de llei sobre la construcció d’un gimnàs cobert al CEIP Joan Marquès Casals, de Terrassa (Vallès Occidental) (tram. 25000814/07). Presentació.

p. 59

p. 52

Proposició no de llei sobre el millorament i l’ampliació de la carretera T-324 entre Benissanet i Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) (tram. 25000815/07). Presentació.

p. 59

p. 52

Proposició no de llei sobre l’arribada
del TGV a Barcelona (tram. 250-00816/07). Presentació.

p. 60

Proposició no de llei sobre la nominació de les barraques de pedra seca i els cups de les
vinyes com a patrimoni cultural d’interès local (tram.
250-00817/07). Presentació.

p. 61

Proposició no de llei sobre el finançament del Pla director de les esglésies de Sant Pere,
de Terrassa (Vallès Occidental) (tram. 250-00818/
07). Presentació.

p. 61

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Pla de prevenció de Catalunya (tram. 25000819/07). Presentació.

p. 62

Proposició no de llei sobre la potenciació de les funcions de les juntes locals de seguretat i
dels alcaldes en la coordinació de l’ordre públic i la seguretat ciutadana (tram. 250-00820/07). Presentació.

p. 62

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de seguretat pública biennal per al període 2006-2007 (tram. 250-00821/07). Presentació.

p. 63

Proposició no de llei sobre la creació
dels consells regionals de seguretat (tram. 25000822/07). Presentació.

p. 63

p. 54

Proposició no de llei sobre la viabilitat
de l’empresa AEG Electric Motors, SA (tram. 25000823/07). Presentació.

p. 64

p. 55

Proposició no de llei de condemna
dels atacs patits per dos camions de fruita dolça del
Baix Camp, a causa de l’acció vandàlica d’agricultors de l’Estat francès (tram. 250-00824/07). Presentació.

p. 64

Proposició no de llei sobre la difusió de
l’obra del filòleg Joan Coromines als centres docents
de Catalunya (tram. 250-00825/07). Presentació.

p. 65

Proposició no de llei sobre les subvencions per a fer arribar el transport públic a les urbanitzacions (tram. 250-00826/07). Presentació.

p. 65

Proposició no de llei sobre les subvencions per a instal·lar equipaments socials a les urbanitzacions (tram. 250-00827/07). Presentació.

p. 66

Proposició no de llei sobre l’augment
de la seguretat a les urbanitzacions (tram. 25000828/07). Presentació.

p. 66

p. 52

p. 52

p. 53

p. 53

p. 53

p. 53

p. 56

p. 56

p. 57
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Proposició no de llei sobre la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat (Baix Llobregat) per a la construcció de
l’auditori teatre d’aquesta població (tram. 25000829/07). Presentació.

4.50.

p. 67

Proposició no de llei sobre les obligacions del Museu Nacional d’Art de Catalunya envers els museus seccions dependents (tram. 25000830/07). Presentació.

p. 67

4.50.01.

Control del compliment de la Resolució 96/VII del Parlament de Catalunya sobre l’elaboració d’un pla sectorial vitivinícola amb la participació de les organitzacions i les entitats de la Taula
Sectorial de la Vinya i el Vi (tram. 290-00043/07).
Informe relatiu al compliment de la Resolució.
4.50.02.

Proposició no de llei sobre el manteniment de les titulacions de Filologia Catalana i d’Humanitats en el catàleg de titulacions oficials de grau
(tram. 250-00831/07). Presentació.
Proposició no de llei sobre la presència suficient d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a la demarcació de Girona (tram. 250-00832/
07). Presentació.
Proposició no de llei sobre la situació
a Txetxènia (tram. 250-00833/07). Presentació.

p. 68

p. 69

p. 70

Proposició no de llei per la qual s’insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat la retirada del Pla estatal de joventut 2005-2008 (tram.
250-00835/07). Presentació.

p. 70

INFORMACIÓ
Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra

Calendari de sessions plenàries per al
cinquè període de sessions (setembre - desembre
2005) (tram. 244-00010/07).
4.45.

p. 71

Composició dels òrgans de la cambra

Composició del Ple del Parlament
(tram. 396-00001/07). Accés al ple exercici de la
condició de parlamentari.

p. 71

Composició del Grup Parlamentari
Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel Canvi
(tram. 399-00002/07). Nomenament de representants. Adscripció de diputats.

p. 71

Composició de la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local (tram. 402-00001/07). Substitució de diputats.
Substitució de diputats.

p. 71

Composició de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost (tram. 402-00003/07).
Designació de la presidència.

p. 72

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (tram. 402-00005/07).
Substitució de diputats.

p. 72

Composició de la Comissió de Política
Territorial (tram. 402-00006/07). Substitució de diputats. Substitució de diputats. Substitució de diputats. Rectificació del text presentat.
Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (tram. 404-00002/07). Substitució de diputats.
Composició de la Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat de la Informació (tram. 405-00004/07). Substitució de diputats.

p. 72

p. 73

Compliment de mocions

p. 73

Control del compliment de la Moció
37/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’educació postobligatòria, especialment pel que fa a la formació professional (tram. 390-00037/07). Informe
relatiu al compliment de la Moció.

p. 74

4.53.

Sessions informatives i compareixences
Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Alfons Verdú, responsable de la Campanya per a
l’Accés a Medicaments Essencials (CAME) de Metges sense Fronteres a Espanya, davant la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Economia i de les Repercussions en les Relacions
Internacionals perquè expliqui els efectes del preu
dels medicaments sobre la població dels països
pobres i les batalles legals per a la producció i el
comerç de medicaments genèrics (tram. 35600403/07). Acord sobre la sol·licitud.

p. 75

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Emili Esteve, director del Departament Tècnic de
Farmaindustria, davant la Comissió d’Estudi del
Procés de Mundialització de l’Economia i de les
Repercussions en les Relacions Internacionals perquè expliqui els costos dels genèrics per a la indústria i la recerca (tram. 356-00404/07). Acord sobre
la sol·licitud.

p. 75

4.53.15.

Compareixences d’autoritats, de
funcionaris i d’altres persones

Compareixença del Sr. Alfons Verdú,
responsable de la Campanya per a l’Accés a Medicaments Essencials (CAME) de Metges sense
Fronteres a Espanya, davant la Comissió d’Estudi
del Procés de Mundialització de l’Economia i de les
Repercussions en les Relacions Internacionals perquè expliqui els efectes del preu dels medicaments
sobre la població dels països pobres i les batalles
legals per a la producció i el comerç de medicaments genèrics (tram. 357-00256/07). Acord de tenir la sessió de compareixença. Substanciació.

p. 76

Compareixença del Sr. Emili Esteve,
director del Departament Tècnic de Farmaindustria,
davant la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Economia i de les Repercussions en les
Relacions Internacionals perquè expliqui els costos
dels genèrics per a la indústria i la recerca (tram.
357-00257/07). Acord de tenir la sessió de compareixença. Substanciació.

p. 76

4.67.
p. 72

p. 73

Control del compliment de la Moció
36/VII del Parlament de Catalunya, sobre les beques (tram. 390-00036/07). Informe relatiu al compliment de la Moció.

4.53.05.

Proposició no de llei sobre l’habilitació
de nous accessos de l’autopista C-16 a les pedreres de Castellbell i el Vilar (Bages) (tram. 25000834/07). Presentació.

4.
4.40.

SUMARI

p. 68

Compliment de resolucions i de
mocions
Compliment de resolucions

Comunicacions dels diputats i els
grups parlamentaris

Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta per a l’elaboració dels textos de les
propostes normatives necessàries per a donar més
reconeixement i suport a l’associacionisme educatiu a Catalunya, per una ponència del conjunt dels
grups parlamentaris.

p. 76
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Sol·licitud de dictamen al Consell Conp. 77

sultiu.
4.70.
4.70.01.

Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern, i d’altres
òrgans
Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx

Encàrrec del despatx del conseller de
Comerç, Turisme i Consum al conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (tram. 33000071/07). Coneixement.
4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre l’acompliment de les
activitats estadístiques corresponents al Programa

anual d’actuació estadística per al 2004 (tram. 33400066/07). Presentació i tramesa a la Comissió.

p. 88

Informe sobre l’avaluació i la justificació del grau de compliment del Pla estadístic de
Catalunuya 2001-2004 (tram. 334-00067/07). Presentació i tramesa a la Comissió.

p. 88

4.70.10.

p. 87

Altres comunicacions

Informe sobre l’observança del pluralisme en la televisió i la ràdio, mes d’abril de 2005
(dades del trimestre febrer - abril de 2005) del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (tram. 33700036/07). Presentació.
4.90.
4.90.10.

p. 88

Règim interior
Càrrecs i personal
Credencial de la diputada Teresa Josa

de Riu.

p. 89

NOTES
Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.
La numeració del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
no està necessàriament vinculada a una sola data.
Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada el 30 d’abril de 1990.
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3.

3.00.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

PROPOSTES DE REFORMA DE L’ESTATUT
D’AUTONOMIA

Proposta de Proposició de llei orgànica
per la qual s’estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya i es deroga la Llei
orgànica 4/1979, del 18 de desembre,
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya

Projecte de llei d’exercici de professions titulades i de col·legis professionals
Tram. 200-00027/07

Tramesa a la Comissió

(Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia)
Tram. 206-00003/07

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana.

Correcció d’errades de publicació (BOPC
213)

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Al BOPC 213
A la pàg. 17, a l’article 81, manca l’apartat 7 amb la redacció següent:
«7. Les concentracions de població que dins d’un municipi constitueixin nuclis separats es poden constituir
en entitats municipals descentralitzades. La llei els ha
de garantir la descentralització i la capacitat suficients
per a dur a terme les activitats i prestar els serveis de
llur competència.»
A la pàg. 71, cal suprimir l’esmena 146.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 01.09.2005 al 17.09.2005).
Finiment del termini: 19.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.07.2005.

Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Alternativa (reg. 26236 i 26238).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, sessió
del 02.08.2005.
N. de la R.: L’escrit de sol·licitud es reprodueix en la
secció 4.67.

3.00.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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Projecte de llei de creació del Fons
d’acció territorial de l’educació superior
Tram. 200-00028/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei per compatibilitzar
l’ajut assistencial per a la protecció de
cònjuges supervivents amb la percepció de la pensió del SOVI
Tram. 202-00056/07

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25761 i 25774 / Admissió a tràmit i tramesa al Consell Executiu: Mesa del Parlament,
26.07.2005

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 01.09.2005 al 17.09.2005).
Finiment del termini: 19.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.07.2005.

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari
Convergència i Unió, i Josep Lluís Cleries i González,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb l’article 106 i concordants del Reglament
del Parlament, presenta per a la seva tramitació la següent Proposició de llei per compatibilitzar l’ajut assistencial per a la protecció de cònjuges supervivents amb
la percepció de la pensió del SOVI.
PROPOSICIÓ DE LLEI PER COMPATIBILITZAR L’AJUT ASSISTENCIAL PER A LA PROTECCIÓ DE CÒNJUGES SUPERVIVENTS
AMB LA PERCEPCIÓ DE LA PENSIÓ DEL SOVI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El proppassat 7 de juny de 2005, el Butlletí Oficial de
l’Estat (BOE) publicava la Llei 9/2005, de 6 de juny,
per compatibilitzar les pensions de l’Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI, d’acord amb les
sigles en castellà) amb les pensions de viduïtat del sistema de la Seguretat Social.
La publicació d’aquesta llei és el resultat de la lluita i
la constància de nombrosos col·lectius de persones vídues i de gent gran al llarg de molts anys per aconseguir, ni que sigui parcialment, la compatibilització entre la pensió de viduïtat i la del SOVI, fet que a més de
ser de justícia, contribuirà a millorar la situació econòmica de moltes persones vídues, especialment catalanes. Val a dir que aquesta voluntat, com reconeix la
pròpia exposició de motius de la llei estatal, també ha
estat una prioritat per a Convergència i Unió.
Així doncs, a partir de l’1 de setembre de 2005, data en
què es produiran els efectes econòmics d’aquesta llei,
un bon col·lectiu de persones vídues catalanes podran
veure complementada la seva pensió de viduïtat amb
una part de la pensió del SOVI, el que és un acte d’estricta justícia social.
Ara bé, ben segur que a partir del mes de setembre de
2005 es produirà una circumstància no desitjada que
afecta els ajuts assistencials per a la protecció dels cònjuges supervivents.

3.01.02.
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En efecte, atenent l’escassa quantia de la pensió mitjana de viduïtat, moltes de les persones que van haver de
renunciar a cobrar la pensió del SOVI en el moment de
quedar-se vídues, tenien dret a percebre l’ajut assistencial per a la protecció dels cònjuges supervivents de 36
euros al mes.

Proposició de llei de creació de l’escala especial de tècnics ambientòlegs
del Cos de Titulars Superiors, grup A,
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya

La percepció d’aquest ajut està limitat a uns ingressos
anuals màxim de 7.600 euros, per la qual cosa es podria
donar la circumstància que persones que a partir del
mes de setembre puguin complementar parcialment la
pensió de viduïtat amb la del SOVI es vegin obligades
a renunciar als ajuts assistencials establerts per la Generalitat, amb la qual cosa, molts dels avantatges que
ara podrien tenir aquestes persones es veurien retallats.
El Grup Parlamentari de Convergència i Unió considera
que en aquesta circumstància és necessari que per raons
de justícia social es permeti a les persones beneficiàries de l’establert a la Llei estatal 9/2005, de continuar
percebent els ajuts assistencials per cònjuges supervivents de la Generalitat.
ARTICLE ÚNIC. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 11/2004, DE 27
DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2005
S’addiciona un nou apartat 3 a la Disposició addicional
Dissetena de la Llei 11/2004, de 27 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2005, amb la redacció següent:
«Les persones actualment beneficiàries dels ajuts assistencials i que, d’acord amb l’establert a la Llei estatal
9/2005, de 6 de juny, per compatibilitzar les pensions
de l’Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa
(SOVI) amb les pensions de viduïtat del sistema de la
Seguretat Social, passin a compatibilitzar aquestes dues
pensions, continuaran mantenint el dret a la percepció
de l’ajut assistencial per a la protecció dels cònjuges
supervivents, sempre que els seus ingressos totals anuals exclòs l’import que percebin en concepte de pensió
del SOVI, no superin els 7.600 euros, inclòs l’ajut».
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per bé que els efectes econòmics d’aquesta Llei
es produiran a partir de l’1 de setembre de 2005.
Parlament de Catalunya, a 12 de juliol de 2005
Felip Puig i Godes
Josep Lluís Cleries i González
Portaveu del G. P. de CiU
Diputat del G. P de CiU

Tram. 202-00057/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 25770 / Admissió a tràmit i tramesa al Consell Executiu: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Josep Piqué i Camps, president del Grup parlamentari
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Francesc
Vendrell i Bayona, Portaveu, Daniel Sirera i Bellés,
Portaveu adjunt, Eva Garcia i Rodríguez i Josep Llobet
Navarro, Diputats, d’acord amb el que disposen els articles 106 i següents del Reglament del Parlament de
Catalunya, presenten la següent proposició de llei:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
Els funcionaris de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya s’agrupen en cossos i escales, un per cada
nivell de titulació, i es regulen, en termes generals, a la
Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció Pública de
l’Administració de la Generalitat, la Llei 9/1986, de 10
de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, i les lleis específiques que creen els
cossos específics.
L’article 1 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de
Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya,
preveu i regula el Cos de Titulats Superiors, corresponent al Grup A, i reconeix que per ingressar-hi és requisit imprescindible la possessió del títol de doctor, de
llicenciat, d’enginyer superior o d’arquitecte superior.
II
La Llicenciatura de Ciències Ambientals, creada pel
Reial Decret 2083/1994, de 20 d’octubre, ha estat ben
acollida tant en el sector privat com en el públic, i actualment nombroses llicenciades i llicenciats treballen,
en règim d’interinatge, als Departament de l’Administració de la Generalitat de Medi Ambient i Habitatge,
Interior, Política Territorial i Obres Públiques i Presidència.
Aquests llicenciats i llicenciades no han pogut accedir
en qualitat d’interins o funcionaris a cap escala o cos
específic de l’Administració de la Generalitat perquè
no existeix un per els llicenciats en ciències ambientals.
L’única possibilitat de formalitzar temporalment la seva
situació laboral com a treballadors de la Generalitat de
Catalunya ha estat mitjançant l’interinatge del cos superior d’Administració General, sacrificant d’aquesta
manera l’especificitat de les funcions inherents a la seva
titulació i formació acadèmica.
3.01.02.
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Per aquesta raó, des del Grup parlamentari del Partit
Popular de Catalunya es considera convenient i necessari impulsar la creació d’una escala especial en l’àmbit del Cos de Titulats Superiors de la Generalitat que
doni resposta a l’especificitat de la formació i de l’activitat professional d’aquests titulats i titulades universitaris en l’àmbit de l’Administració pública.
Per la qual cosa, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent Proposició de llei
de creació de l’escala especial de Tècnics Ambientòlegs i Ambientòlogues del Cos de Titulats Superiors,
Grup A, de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:
ARTICLE PRIMER
Es crea, dins del Cos de Titulars Superiors, corresponent al Grup A, dels cossos de funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’escala especial de Tècnics Ambientòlegs i Ambientòlogues.
ARTICLE SEGON
Correspon als titulats en Ciències Ambientals, que s’integren en l’escala especial de Tècnics Ambientòlegs i
Ambientòlogues del Cos de Titulats Superiors, el desenvolupament de les funcions següents:
a) La coordinació d’A21 locals i regionals.
b) Les tasques de vigilància i control de la qualitat
ambiental.
c) L’elaboració de peritatges ambientals de caràcter
oficial en l’àmbit de les competències corresponents a
l’Administració Pública de la Generalitat.
d) El dissenys de les polítiques ambientals i plans d’actuació.
e) L’elaboració dels Plans de mobilitat i accessibilitat.
f) El control, autoritzacions i llicències ambientals de
les activitats, d’acord amb la llei d’intervenció integral
de l’Administració ambiental.
g) La gestió dels recursos naturals.
h) La planificació integral del territori.
i) La gestió ambiental de diferents sectors econòmics.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les repercussions econòmiques que suposi l’entrada en
vigor d’aquesta llei seran exigibles a partir de l’exercici
2006.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Llei entrarà en vigor al dia següent de la seva
publicació el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2005
Josep Piqué i Camps, Francesc Vendrell i Bayona, Daniel Sirera i Bellés, Eva García i Rodríguez, Josep
Llobet Navarro

3.01.02.
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Proposició de llei de l’audiovisual de
Catalunya
Tram. 202-00059/07

Text elaborat per la Ponència
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
La Ponència de la Comissió de Política Cultural, nomenada el dia 1 d’abril de 2004 per a elaborar el text d’una
proposta de reforma de les lleis audiovisuals de Catalunya (202-00013/07), formada pels diputats Sra. Marta Llorens i Garcia; Sr. Joan Ferran i Serafini, en substitució del Sr. Josep M. Carbonell i Abelló des del 7
d’octubre de 2004; Sr. Carmel Mòdol i Bresolí; Sr.
Santiago Rodríguez i Serra, en substitució de la Sra.
Eva García i Rodríguez des del 3 de juny de 2004, i Sra.
Dolors Comas d’Argemir i Cendra, s’ha reunit al Palau
del Parlament els dies 2, 9, 16 i 30 de novembre i 14 de
desembre de 2004 i 22 de febrer; 1, 8, 15 i 29 de març;
5, 12, 19 i 26 d’abril; 3, 10, 17, 18, 24 i 31 de maig; 9,
14 i 21 de juny, i 7, 14 i 21 de juliol de 2005. Ha assessorat la Ponència la lletrada Sra. Esther Andreu i
Fornós.
La Ponència ha estudiat el text aportat pel Govern per
a elaborar la llei de l’audiovisual (reg. 9564), que va
trametre el conseller primer perquè servís de document
de treball de la Ponència; l’Informe del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya sobre la futura llei de l’audiovisual de Catalunya (reg. 18017); les propostes de la
Xarxa Audiovisual Local trameses pel conseller primer
perquè la Ponència les tingués en consideració (reg.
24806); la proposta d’articulat per a la modificació de
la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, (reg. 25836), i les aportacions fetes per les entitats Barcelona Audiovisual, Mesa
de la Televisió Local, Associació Catalana de Ràdio i
Assemblea per a la Comunicació Social, i pel Sr.
Jonathan Taplin, professor adjunt de l’Annenberg School
for Communication de la University of Southern California.
Als efectes del que disposen els articles 110.3 i concordants del Reglament del Parlament, la Ponència ha
acordat per majoria absoluta la proposta següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La llei 10/1983, del 30 de maig, de creació de l’ens
públic Corporació Catalana de Ràdio Televisió i de regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la
Generalitat de Catalunya, és la primera llei promulgada a Catalunya relacionada amb el sector audiovisual.
Comportà la creació del servei públic de radiodifusió
de la Generalitat de Catalunya, que tingué una importància cabdal en la promoció, el coneixement i la difusió de la llengua i la cultura catalanes, i en la conformació d’un sistema audiovisual propi de Catalunya.
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Després de vint-i-dos anys d’aquest fet, el sector audiovisual ha experimentat profundes transformacions. En
són algunes mostres: la irrupció de les televisions privades, l’any 1988, que trenquen el monopoli de les televisions públiques, estatal i autonòmiques; els canvis
tecnològics que fan possible la difusió per satèl·lit i per
cable; l’aparició de les televisions d’àmbit local i les
d’accés condicionat; la liberalització de les xarxes de
telecomunicacions; la liberalització de la televisió per
cable, i l’aparició de la televisió digital terrenal, que
obre noves possibilitats de difusió i l’accés a serveis
relacionats amb la societat de la informació.
Totes aquestes transformacions s’han fet a partir de les
diverses normatives estatals que s’han promulgat durant aquests anys i de les normes emanades de la Directiva 89/552/CEE, coneguda com a Directiva de Televisió Sense Fronteres. Atesa la necessitat d’adequar la
regulació del sector a les noves tecnologies, de preveure
noves formes de gestió i de gaudir d’una regulació global de la matèria, cal l’aprovació d’una llei de l’audiovisual de Catalunya.
En efecte, la resolució 3/VI del Parlament de Catalunya
sobre els mitjans audiovisuals de Catalunya ja acordava la
necessitat de modificar el marc legal del sistema de comunicació audiovisual de Catalunya, perquè el considerava
insuficient i inadequat amb la realitat actual. Aquest acord
comporta el reconeixement de la importància estratègica,
econòmica i política de l’audiovisual i de la necessitat de
tenir una normativa pròpia sobre aquesta matèria. Estableix també la necessitat que el Consell de l’Audiovisual
de Catalunya esdevingui una veritable autoritat reguladora
independent que desenvolupi les funcions de vigilància i
control sobre el sector, amb la garantia que aquest control
no sigui influït per consideracions polítiques a curt termini. En la mateixa línia d’aprofundiment democràtic s’acordà de modificar l’organització de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió a partir dels criteris d’independència,
professionalitat i viabilitat econòmica, dotar el Consell
d’Administració de més atribucions i adequar l’organisme
a les exigències de canvis tecnològics i noves demandes.
Com a conseqüència d’aquest mandat, es promulgà la
Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que crea la primera autoritat reguladora independent a Espanya, la qual és un referent per a
les que es creen posteriorment en altres comunitats
autònomes. Les modificacions successives d’aquesta
llei han anat ampliant les competències del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, especialment pel que fa la
intervenció en la concessió de llicències i la capacitat
sancionadora.
La Llei de l’audiovisual de Catalunya és fruit també
d’aquest mandat parlamentari, i ha d’ésser un instrument
essencial per a l’ordenació de les normes que regulen
aquest sector, amb l’establiment d’un model coherent
que s’adapti a les noves realitats, les noves tecnologies i
els nous models de gestió. Ha de servir també per a impulsar l’audiovisual i el sector associat, i també per a
configurar-ne els criteris de funcionament.
El text d’aquesta llei recull les aportacions de l’Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la
futura Llei de l’audiovisual de Catalunya, que el mateix
Parlament va encarregar a aquest organisme.

II
Aquesta llei es fonamenta en el dret dels ciutadans a
disposar d’un sistema audiovisual que reflecteixi la
seva realitat immediata a partir de formes expressives
vinculades al seu ventall de tradicions (o entorn simbòlic) i ha d’atorgar a la Generalitat, en defensa dels drets
i els interessos de la ciutadania de Catalunya, la capacitat d’intervenir en la regulació dels operadors i els
continguts. És per aquest motiu que, com a comunitat
amb un patrimoni cultural específic, Catalunya no pot
ésser considerada només una part dels grans mercats de
consum audiovisual proveïts des de fora de la mateixa
comunitat mitjançant operadors i continguts sorgits
d’altres tradicions.
Cal destacar que amb aquesta llei, el sistema audiovisual propi de Catalunya, que se sobreposa en el seu
propi territori amb els espais de recepció audiovisual
estatal i internacional, s’organitza en dos nivells: el nivell nacional, estructurat al voltant de mitjans i serveis
que abasten tot el territori català i que tenen la possibilitat preferent de vincular-se, en les condicions que la
normativa estableixi, al teixit de mitjans dels altres territoris de llengua i cultura catalanes; i el nivell local, o
de proximitat, que comprèn els àmbits municipal i supramunicipal, en el marc de les demarcacions que la
normativa estableixi. L’activitat audiovisual sense ànim
de lucre ha de tenir també presència en l’espai públic
de comunicació.
El sistema audiovisual català, en els dos nivells que
s’han diferenciat, s’estructura a partir d’un sector públic que garanteix la prestació del servei públic i d’un
sector privat competitiu, viable, plural i divers.
III
En el document La definició del model de servei públic,
elaborat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya en
compliment de la Resolució 342/VI del Parlament, el
Consell feia diverses reflexions sobre la precarietat del
marc competencial de què disposa la Generalitat en
l’àmbit audiovisual. Tanmateix, actualment es fa difícil sostenir la coherència i la vigència d’aquest marc
regulador, a causa de diverses circumstàncies sobrevingudes que el fan anacrònic.
Efectivament, avui no es pot fer una llei reguladora de
la comunicació audiovisual a partir del manteniment a
ultrança del principi del servei públic entès com a monopoli de l’activitat de comunicació audiovisual, i
menys encara com a monopoli d’un únic poder públic.
Cal recordar que el Tribunal Constitucional fins ara ha
respectat l’esquema actual, però alhora ha advertit de la
necessitat de fer efectiva la llibertat de comunicació que
garanteix l’article 20 de la Constitució. Aquesta adaptació esdevé encara més necessària quan un dels fonaments del monopoli, l’escassetat de l’espai radioelèctric, s’ha afeblit a causa de l’emergència de tecnologies
que no l’empren o que el flexibilitzen notablement,
com és el cas, per exemple, de la digitalització.
D’altra banda, l’experiència d’aquests darrers anys
posa de manifest una situació de pluralisme en els serveis públics que va indissociablement lligada al paper
institucional que desenvolupen les comunitats autònomes i els municipis. En un sistema constitucional basat
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en la pluralitat de poders públics –article 137 CE– i en
el principi d’autonomia, difícilment pot continuar tenint vigència un model de «concessió» dels mitjans
públics dependents de les comunitats autònomes i dels
municipis respecte de l’Estat.
Aquestes consideracions permeten de deduir que el nou
marc jurídic audiovisual s’ha de fonamentar en la
reconsideració de la noció de servei públic, en el seu
doble vessant de monopoli i de titularitat, en el reconeixement de la llibertat de comunicació amb la modificació consegüent de l’actual règim de concessió per un
d’autorització o llicència i, finalment, en el reconeixement d’un major protagonisme de la Generalitat en la
regulació del sector audiovisual, tant pel que fa a l’àmbit dels mitjans públics autonòmics i locals com dels
operadors privats. Aquests són els canvis conceptuals
bàsics que apareixen en aquesta llei.
És important destacar que la competència que la Constitució reserva a l’Estat en matèria de comunicació audiovisual se circumscriu a l’establiment de les normes
bàsiques, la qual cosa permet de reconèixer a la Generalitat un espai d’actuació molt més ampli que el que ha
tingut fins ara i en el qual encaixa plenament una llei de
l’audiovisual de Catalunya que regula de manera sistemàtica tots els sectors que formen part d’aquesta matèria.
A més, cal tenir present el procés iniciat en el Parlament per a la reforma de l’Estatut d’autonomia. Aquest
procés ha de tenir un impacte obligat en les competències audiovisuals, si més no per a eliminar la restricció
de l’article 16.1 de l’Estatut vigent, perquè no és una
restricció imposada per la Constitució.
Per últim, des d’una perspectiva diferent, però no menys
important, la iniciativa per a elaborar una llei de l’audiovisual també es justifica per la necessitat d’ordenar un
sector normatiu que no disposa d’un marc legal clarament definit i que integri sistemàticament tots els elements que l’han de configurar. En aquests darrers anys
el sector audiovisual ha estat sotmès a una actuació legislativa fragmentada, dictada molt sovint per la necessitat
de donar resposta a problemes concrets i mancada, per
tant, de coherència interna i també de seguretat jurídica
per als operadors i els poders públics que l’han d’aplicar.
La reconducció del sistema a un marc general de referència també és, doncs, un objectiu que cal valorar.
La Llei de l’audiovisual de Catalunya compleix una
funció de marc regulador general, llevat només de tot
allò que afecta l’organització dels mitjans públics de la
Generalitat i la regulació del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, que tenen les seves pròpies lleis específiques.
La Llei consta de 138 articles, estructurats en nou títols,
una disposició addicional, quatre disposicions transitòries, una derogatòria i una final.
IV
El títol I incorpora els principis i els valors essencials
implicats en l’exercici de l’activitat vinculada a la comunicació audiovisual. Val a dir que la comunicació
audiovisual es caracteritza per la implicació de diverses
perspectives, com ara la llibertat de comunicació, la
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protecció dels drets de l’audiència i la garantia del servei públic, la qual cosa fa que els principis reguladors
s’hagin d’establir atenent també la multiplicitat i la diversitat de valors que hi ha en joc.
Aquest títol incorpora la definició dels conceptes que
apareixen a la Llei i dels continguts essencials que es
desprenen de la llibertat de comunicació, el principi de
lliure elecció dels missatges audiovisuals, la funció de
servei públic, la veracitat informativa, la protecció de
drets fonamentals i altres drets essencials: el dret de rectificació, el valor i els efectes del pluralisme, la llibertat
de recepció i el principi de neutralitat tecnològica.
V
El títol II tracta de l’espai radioelèctric. La Llei parteix
de la consideració de l’espai radioelèctric com un element instrumental de l’activitat de comunicació audiovisual, la qual cosa permet de diferenciar les competències sobre telecomunicacions i sobre mitjans de
comunicació i fa coherent que la Generalitat pugui exercir potestats en relació amb l’ús de l’espai radioelèctric.
L’Estat té competència exclusiva en matèria de telecomunicacions –article 149.1.21 CE–, cosa que no es
contradiu amb l’adopció de fórmules que permetin que
la Generalitat participi en la gestió de l’espai radioelèctric respecte dels operadors que tenen com a àmbit territorial de cobertura el territori de Catalunya o un àmbit més reduït. Així, la Generalitat disposa d’una
capacitat gestora sobre tots els elements que intervenen
en la comunicació audiovisual, sense excloure’n els
tècnics, i pot desenvolupar una intervenció integral als
efectes de l’exercici de totes les funcions administratives que es poden produir sobre el sector.
D’altra banda, la gestió de l’espai radioelèctric en l’àmbit estatal té efectes directes sobre el sector audiovisual a Catalunya. Per aquesta raó i amb l’objectiu d’assegurar la coherència de models i també el pluralisme
cultural i lingüístic, aquesta llei estableix mecanismes
de participació de la Generalitat en la planificació
d’àmbit estatal, sens perjudici de la necessària coordinació i cooperació entre les dues administracions.
VI
El títol III regula el servei públic audiovisual de Catalunya. La necessitat d’una ordenació adequada del conjunt del sector audiovisual de Catalunya exigeix d’atorgar una importància particular a la garantia i a la
definició i delimitació correctes de l’abast de la prestació de serveis públics audiovisuals, tant en l’àmbit autonòmic com en l’àmbit local.
La radiotelevisió pública constitueix un factor clau en
el manteniment d’un espai de comunicació en què hi
hagi una distribució equilibrada i democràtica de les
expressions i les informacions que es generen en els
sistemes polític, econòmic, social i cultural.
Cal entendre el servei públic de radiodifusió com una
activitat de subministrament o prestació de serveis audiovisuals que s’orienta a la creació de les condicions
necessàries que permetin la plena vigència de les llibertats d’expressió i comunicació, la plenitud del funcionament democràtic del sistema i la satisfacció adequada
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i efectiva de tot un seguit de drets i principis d’origen
constitucional i estatutari, com ara el dret a l’educació
i a l’accés a la cultura, l’impuls del coneixement i l’ús
de la llengua catalana, i l’afavoriment de la cohesió i el
pluralisme socials.
La Llei defineix les missions del servei públic audiovisual de la Generalitat, sens perjudici que el contracte
programa n’especifiqui els objectius concrets. D’aquesta manera es dóna al requeriment constitucional i fonament, en definitiva, de la legitimitat de la prestació del
servei públic, i també a les exigències clares que la
normativa i les institucions comunitàries han formulat
en aquest sentit. D’altra banda, la Llei també fa referència als principis generals sobre la base dels quals s’han
de definir les missions del servei públic audiovisual
d’àmbit local que, a partir de l’aplicació del principi
d’autonomia local, els ens locals o els consorcis han de
concretar en el reglament d’organització i funcionament del servei.
Val la pena d’emfasitzar que la radiodifusió de servei
públic ha d’emprar i, si escau, desenvolupar, tots els
canals o les vies de comunicació i tots els formats o
llenguatges més adients. El servei públic no ha d’ésser
marginal, elitista ni merament residual respecte de la
radiodifusió de caràcter comercial. El servei públic de
radiodifusió, sia en l’àmbit local o en l’autonòmic, ha
d’ocupar un lloc central en l’espai català de comunicació audiovisual, perquè constitueix un element principal en la garantia del seu desenvolupament plural, divers i democràtic.
Cal posar també de relleu que la Llei garanteix la universalitat absoluta en l’accés a les corresponents prestacions del servei públic audiovisual. En aquest sentit
estableix que els serveis públics audiovisuals són d’accés lliure i universal per a tots els ciutadans i, per tant,
no poden establir cap tipus d’accés condicional. A més,
la Llei imposa als operadors de serveis de comunicacions electròniques que explotin xarxes públiques per a
la prestació de serveis de radiodifusió l’obligació de
subministrar als seus abonats les programacions de servei públic tant pel que fa a l’àmbit autonòmic com al
local, sense que això pugui comportar cap cost afegit
per als abonats. La raó d’aquesta disposició és clara:
com que, en els sistemes de prestació de serveis audiovisuals, els operadors tenen una capacitat molt intensa
en la determinació del tipus de serveis als quals poden
accedir els usuaris, la llei ha d’evitar l’ús d’aquesta
capacitat, d’acord amb l’habilitació de l’article 31 de la
Directiva 2002/22/CE del Parlament i el Consell europeus –coneguda com a Directiva del servei universal–,
per a preterir la visibilitat dels operadors públics.
Pel que fa al servei públic audiovisual que és competència de la Generalitat, la Llei n’atribueix la responsabilitat de la gestió directa a la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals. Sens perjudici del que estableixi la futura llei reguladora de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, aquesta llei recull els principis
bàsics del funcionament i l’organització de la Corporació, perquè són dos factors principals per a garantir que
la desenvolupa les seves competències d’una manera
efectiva i adequada. En aquest sentit, criteris com ara
l’autonomia de gestió efectiva davant la direcció polí-

tica del Govern (sobre la base principal del contracte
programa), la participació del Parlament i del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya en la provisió dels principals òrgans de direcció, la garantia de l’autèntica gestió directa del servei per mitjà de la preservació d’un
nucli específic de professionals en l’ens gestor (i sens
perjudici del possible recurs al sector privat si el compliment de la missió de servei públic de suport a la indústria nacional ho requereix) o el compliment del que
estableix l’article 20.3 de la Constitució en matèria
d’accés per part de grups polítics i socials representatius, són objecte de formulació explícita.
Pel que fa al servei públic audiovisual d’àmbit local, la
Llei, conscient dels reptes que planteja la introducció de
la tecnologia digital i la necessitat, en alguns casos, de la
creació d’economies d’escala que facilitin la viabilitat de
determinats projectes d’àmbit més reduït que l’autonòmic, adopta una fórmula força àmplia pel que fa al tipus
d’ens públics que poden assumir la competència de la
prestació del dit servei. Així, no només els ens locals,
sinó també les fórmules associatives corresponents, i fins
i tot consorciades, poden ésser responsables de la prestació. El principi d’autonomia local comporta, al seu
torn, que siguin aquests ens i organismes els que, per
mitjà del reglament corresponent, defineixin, sobre la
base dels principis bàsics de la llei, el model concret
d’organització i funcionament del servei.
Finalment, pel que fa al finançament del servei públic
audiovisual en les seves diverses modalitats territorials,
la Llei es basa en el principi que la suficiència financera
és imprescindible per a garantir la prestació del servei
públic d’una manera real i efectiva. En aquest sentit, la
presència principal, estable i equilibrada de fons públics, subministrats sobre la base d’un contracte programa de durada pluriennal i en el marc de l’assumpció
d’un seguit d’objectius de servei públic, constitueix una
peça clau de tot el sistema. A partir d’aquí, el recurs a
fons privats (publicitat, comercialització de continguts,
prestació de serveis de valor afegit) també és objecte de
regulació, però amb limitacions, i tenen la funció principal d’evitar qualsevol distorsió possible en el funcionament normal de l’ens gestor, tant des del punt de
vista dels requeriments de transparència financera com,
de l’aïllament necessari de la gestió respecte de qualsevol dinàmica comercial desvinculada de l’objecte principal de prestació del servei públic.
VII
El títol IV estableix els principis reguladors de l’activitat privada de comunicació audiovisual. En un entorn
multicanal i basat en el principi de neutralitat tecnològica, on l’escassetat només es continua plantejant en
l’espai radioelèctric, l’ordenació de l’activitat audiovisual privada requereix un nou model d’intervenció.
Aquest model ha de fer compatible el dret fonamental
a la llibertat de comunicació amb la garantia del pluralisme i altres principis i llibertats relacionats amb la
formació de l’opinió pública i implicats en l’exercici
d’aquesta activitat.
En aquest sentit, aquesta llei determina que la prestació
per operadors privats dels serveis de comunicació audiovisual resta sotmesa a un règim de llicència si la
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prestació es fa mitjançant la utilització de l’espectre
radioelèctric –el qual continua essent un recurs escàs–
i a un règim de comunicació prèvia si el servei de comunicació audiovisual es fa mitjançant altres tecnologies que no utilitzin l’espectre radioelèctric.
La nova llei de l’audiovisual és, a més, una oportunitat
per a regular els anomenats nous serveis audiovisuals.
S’entén per nous serveis audiovisuals els serveis de
comunicació electrònica (és a dir, internet i els serveis
de la societat de la informació) que consisteixen predominantment en la distribució de continguts audiovisuals a un nombre indefinit d’usuaris. En aquest sentit, si
bé no són serveis de comunicació audiovisual (televisió i ràdio), sí que amb la posada a disposició del públic en general de continguts audiovisuals tenen influència en la formació de l’opinió pública. Sobre aquests
nous serveis la Llei estableix un règim d’ordenació
basat en la comunicació prèvia al Consell de l’Audiovisual de Catalunya i, per tant, intervenir exclusivament
en la identificació del responsable editorial.
Les altres activitats privades que participen en la prestació dels serveis de comunicació audiovisual, principalment els operadors de xarxes, els serveis de comunicació electrònica i els operadors de serveis d’accés
condicional, si bé són subjectes al règim jurídic establert per la dita legislació de telecomunicacions, han de
respectar les disposicions que estableix aquesta llei pel
que fa al contingut que transmeten al públic.

ment d’objectius específics d’interès general. Així mateix, cal establir una «remuneració raonable».
Preservar el pluralisme dels mitjans de comunicació en
un entorn digital depèn més del control de l’accés que
de les normes sobre propietat de mitjans. I, en aquest
sentit, garantir a tercers un accés equitatiu als sistemes
d’accés condicional de les plataformes de difusió i garantir la interoperabilitat tècnica dels descodificadors
són els objectius principals de la regulació de la comunicació audiovisual.
La regulació dels sistemes de recepció i d’accés es basa
en la interoperabilitat com a garantia d’accés universal,
i la de l’oferta, en el pluralisme més enllà de les normes
de titularitat dels mitjans. La Llei aborda aquesta nova
realitat i hi adapta els mecanismes i les funcions de regulació.
Finalment, la Llei tracta tots els aspectes del règim d’ordenació de l’activitat audiovisual privada a partir de la
lògica de la regulació mitjançant la informació. Efectivament, un dels problemes que justifiquen precisament
l’ordenació o la regulació pública d’una activitat privada –juntament amb altres, com pot ser la necessitat d’evitar concentracions dels mitjans de comunicació i l’afectació al pluralisme de la comunicació audiovisual– és la
necessitat de garantir la informació i la transparència del
sector audiovisual.
VIII

En aquest títol la Llei estableix un règim clar en què el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en l’exercici de
les seves funcions d’ordenació, garanteix el pluralisme
de la comunicació audiovisual. Aquest pluralisme comporta la diversitat en l’oferta dels serveis de comunicació audiovisual i, per tant, l’existència d’una pluralitat
de mitjans de comunicació autònoms que posen a la
disposició del públic una oferta de continguts audiovisuals diversa. Per aquest motiu, la Llei fixa límits en la
concentració dels mitjans de comunicació.

El títol V, dedicat a la regulació dels continguts audiovisuals, parteix de l’existència de quatre nivells de regulació de la matèria: en primer lloc, el que estableix la
mateixa Llei; en segon lloc, el que defineixi i expliciti
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya; en tercer
lloc, els anomenats acords de coregulació, en virtut
dels quals el Consell de l’Audiovisual de Catalunya pot
establir de manera precisa obligacions i deures en matèria de continguts amb els diversos operadors audiovisuals, i, finalment, els codis voluntaris d’autoregulació.

La Llei atorga al Consell de l’Audiovisual de Catalunya
les potestats que li permetin d’establir una disciplina
adequada en el sector sotmès al seu control i garantir
durant tot el seu desenvolupament que l’activitat privada s’ajusta als interessos públics. Determina un règim
pel qual només es pot transmetre la llicència si el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ho autoritza i la llicència es pot extingir per motius d’oportunitat, d’interès públic o de legalitat.

La Llei fixa un seguit de límits vinculats directament
amb els principis, els valors i els drets constitucionals
que poden legitimar l’acotament legal de l’exercici de
les llibertats d’expressió i d’informació. Són límits vinculats al respecte de la dignitat de les persones, la manca de tota incitació a l’odi per motius de raça, sexe, religió o nacionalitat, la separació entre informacions i
opinions i el respecte al principi de veracitat informativa, entre altres.

En relació amb les normes de radiodifusió obligatòria
–normes must carry– que actualment s’apliquen als
operadors de cable com a operadors de transport de
senyal, també es poden aplicar a les ofertes de les plataformes de televisió digital per satèl·lit o terrestres. Així
mateix, es poden aplicar als gestors del múltiplex i
imposar-los que abans de fer la transmissió agrupin el
senyal de determinats programes en un mateix canal.
La Comissió Europea accepta que aquest tipus de normes siguin justificades en l’entorn digital i els estats
membres continen tenint l’opció d’imposar aquest tipus
d’obligació als prestadors del servei de transmissió
–carrier–, sempre que compleixin amb el principi de
proporcionalitat i es limitin als canals amb missió de
servei públic. Per tant, s’han de justificar per al compli3.01.02.
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A banda d’això, incorpora i transposa els trets normatius bàsics que es desprenen del règim comunitari vigent en matèria de radiodifusió, tant pel que fa a les
quotes de difusió d’obres europees com a la protecció
de la infància i la joventut.
En relació amb aquest darrer aspecte, incorpora la distinció comunitària entre els continguts que poden perjudicar seriosament el desenvolupament dels menors,
els quals es prohibeixen genèricament en el marc de la
difusió de la televisió, i els continguts que també perjudiquen els menors però no seriosament, els quals se
sotmeten a certs límits, especialment la difusió dins
l’anomenat horari protegit. D’altra banda, i sens perjudici de la prohibició genèrica, determina la possibilitat
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de subministrar aquests continguts si se’n garanteix
l’acceptació expressa i directa en el marc dels serveis
subministrats per un operador de xarxes de comunicacions electròniques per a la distribució de programes de
ràdio o televisió.
Altres obligacions remarcables, a banda de la difusió
necessària de comunicacions d’interès públic, són les
relatives a la senyalització dels serveis audiovisuals, la
garantia de l’accés de les persones amb discapacitat o
el dret dels ciutadans a l’accés, per mitjà de serveis de
comunicació audiovisual, a determinats esdeveniments
susceptibles d’ésser considerats d’interès general.
Finalment, la Llei també inclou el règim de protecció
de la llengua i la cultura catalanes i la llengua aranesa
en el marc de la realització d’activitats de comunicació
audiovisual, recollint essencialment el règim que ja
estableix la normativa lingüística vigent i adaptant-lo
als paràmetres reguladors d’aquesta llei.
IX
El títol VI és dedicat a la publicitat, la televenda i el
patrocini, que són aspectes fonamentals per al sector
audiovisual perquè incideixen en aspectes essencials
del sector, com és ara el seu finançament i els seus productes. Ara bé, l’abast dels seus efectes transcendeixen
l’àmbit estrictament audiovisual per a incidir directament en l’esfera dels ciutadans com a consumidors en
el mercat. La rellevància de la regulació de la publicitat, la televenda i el patrocini resulta, doncs, evident.
La regulació de la publicitat, la televenda i el patrocini
comprèn, entre altres aspectes, la quantitat de publicitat
que es pot emetre –límits diaris i horaris–, el contingut i
la presentació dels missatges publicitaris i la seva inserció durant la programació, atenent especialment les interrupcions publicitàries. En aquest sentit, la Llei recull
els principis de la legislació actual i intenta sistematitzarlos, i incorpora també la legislació general de publicitat
i les legislacions sectorials que hi tenen incidència: per
exemple, la relativa a la publicitat de determinats productes, com ara, el tabac, els medicaments i les joguines.
Com a novetat, la Llei té en compte l’impacte que l’evolució de les noves tecnologies pot tenir en l’activitat publicitària. Aquest impacte es tradueix fonamentalment en
una tendència creixent a diversificar les formes de publicitat, que actualment la legislació no recull, i en la necessitat d’evitar que l’emergència d’aquestes noves formes
comporti una vulneració d’aspectes i principis bàsics de
regulació. Per a atendre totes aquestes necessitats, la Llei
regula determinades tècniques publicitàries –com ara la
pantalla dividida, la publicitat interactiva i el patrocini
virtual– i atorga al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la potestat de desenvolupar i especificar els aspectes
de la regulació general que requereixin una adequació
especial en atenció a l’ús de noves formes en el desenvolupament de l’activitat publicitària. La finalitat és
avançar els criteris per a afrontar el problemes interpretatius que l’ús de les noves estratègies publicitàries plantejarà a la legislació sobre publicitat, televenda i patrocini
en un futur pròxim, i d’una manera creixent.
La Llei regula també les formes de publicitat no convencionals que, per les característiques especials que

tenen, podrien posar en perill l’aplicació general del
règim jurídic al qual estan sotmeses la resta de formes
d’activitat publicitària. La tasca d’adequació de la normativa existent és del tot necessària per a evitar que
aquestes «altres formes de publicitat» es converteixin,
en realitat, en vies il·legítimes d’excepció o de no-aplicació singular del règim general. En definitiva, la regulació d’aquestes altres formes de publicitat actuaria, en
darrera instància, com un veritable mecanisme de seguretat i garantia del règim general de la publicitat, la
televenda i el patrocini.
X
El títol VII incorpora el tractament conjunt dels diversos poders públics que han d’intervenir sobre el sector,
i en delimita les funcions d’acord amb la lògica del nou
marc regulador. Cal destacar com a principals novetats
les competències dels municipis que deriven del reconeixement del servei públic local de la ràdio i la televisió, i la regulació de les funcions i les atribucions del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que la consoliden com a instància bàsica de l’exercici de les funcions
administratives que estableix la llei, especialment en les
relacions amb els operadors.
Respecte del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i
sens prejudici del que estableix la seva llei específica,
la Llei de l’audiovisual, com a norma general del sector, estableix els principis bàsics que el defineixen pel
que fa a la naturalesa de la institució, la seva composició i les funcions que ha d’exercir. En relació amb
aquest darrer aspecte, també s’aprofita per a actualitzar
i ampliar els poders d’actuació de l’autoritat, inclòs el
de dictar instruccions, a l’efecte d’atorgar al Consell de
l’Audiovisual de Catalunya algunes potestats indispensables per a complir les funcions que li atribueix la Llei
de l’audiovisual.
En aquest mateix sentit, i en coherència amb la condició d’instància principal d’exercici de les funcions administratives sobre l’audiovisual, també es considera
convenient que el Consell Audiovisual sigui el responsable del registre d’operadors de serveis de comunicació audiovisual.
XI
La contribució al desenvolupament del sector audiovisual és un dels interessos públics que cal protegir i que,
per tant, cal que reguli la Llei de l’audiovisual, la qual
cosa es concreta en el títol VIII.
La Llei estableix que la delimitació de l’abast i els termes del compliment de l’obligació dels operadors de
televisió de contribuir al desenvolupament del sector
audiovisual i de la cinematografia correspon al contracte programa pel que fa als mitjans públics, i al títol habilitant pel que fa als privats.
Aquest títol defineix els criteris per a prioritzar les
obres audiovisuals catalanes en les polítiques de foment. Cal destacar, com a novetat i pel seu interès, la
creació d’un fons de sosteniment de la indústria audiovisual.
3.01.02.
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En aquest àmbit la Llei determina altres aspectes, com
ara l’establiment de les obligacions dels operadors, les
accions de foment que poden adoptar els poders públics, les normes de protecció i de digitalització del
patrimoni audiovisual, i el registre d’empreses audiovisuals i cinematogràfiques.
XII
Finalment, la Llei dedica el títol final al règim de les
activitats d’inspecció i a l’establiment del catàleg d’infraccions i sancions.
Pel que fa a les activitats d’inspecció, explicita les actuacions susceptibles d’ésser dutes a terme pel Consell
de l’Audiovisual o bé pel Govern de la Generalitat, i
indica la finalitat a què s’han d’orientar. La finalitat és,
de manera general, la comprovació que els diversos
actors implicats compleixen adequadament les obligacions que els imposa la llei.
Pel que fa al règim d’infraccions i sancions, aquesta llei
estableix un catàleg amb les obligacions i els deures
que se’n deriven, en el qual la sanció corresponent és
fixada en funció de la rellevància de l’incompliment, en
particular des del punt de vista del bé jurídic o del dret
afectat. Cal destacar d’una manera particular que les
sancions establertes no comporten només la imposició
d’una multa pecuniària, sinó que també poden consistir en la suspensió temporal de les emissions –per mitjà del sistema de l’anomenada pantalla negra– o, fins
i tot, en el cessament definitiu de les emissions.
Pel que fa al procediment sancionador, la Llei només
recull les especificitats necessàries en el context de la
normativa audiovisual, tenint en compte que també han
d’ésser aplicables les normes sobre procediment que
determinen les lleis generals en matèria de règim jurídic i de procediment administratiu.

TÍTOL I. DE LES DEFINICIONS I DELS PRINCIPIS GENERALS
CAPÍTOL I. DEFINICIONS I ÀMBIT D’APLICACIÓ
ARTICLE 1. DEFINICIONS
Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per:
a) Activitat de comunicació audiovisual: l’emissió
d’una programació destinada al públic realitzada per
qualsevol mitjà audiovisual. Aquesta definició s’ha
d’interpretar d’acord amb els principis establerts per la
normativa de la Unió Europea i la legislació bàsica estatal.
b) Nous serveis audiovisuals: els serveis de comunicació electrònica que consisteixen predominantment en la
distribució de continguts audiovisuals a un nombre indefinit d’usuaris.
c) Operador audiovisual: la persona física o jurídica
que assumeix la responsabilitat de l’edició de la programació i la transmet o la fa transmetre per un tercer.
Aquesta definició s’ha d’interpretar d’acord amb els
principis establerts per la normativa de la Unió Europea
i la legislació bàsica estatal.
d) Operador de serveis d’accés condicional: la persona física o jurídica que gestiona un servei basat en
3.01.02.
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mesures tècniques que condicionen l’accés en forma
intel·ligible a un servei protegit de televisió o de ràdio
al pagament d’una quota o una altra forma d’autorització individual prèvia.
e) Operador de xarxes i serveis de comunicacions electròniques: la persona física o jurídica que explota xarxes de comunicacions electròniques utilitzades per a la
radiodifusió o presta serveis de transmissió o de gestió
de múltiplex i que ha notificat a l’autoritat competent
l’inici de la seva activitat.
f) Producció pròpia: les obres o els programes la iniciativa i la responsabilitat de l’enregistrament audiovisual
dels quals han estat assumits per l’operador que els difon, el qual té la propietat o la cessió dels drets d’explotació.
g) Servei de ràdio: l’emissió de continguts consistents
en sons no permanents i organitzats seqüencialment en
el temps.
h) Servei de televisió local o de proximitat: el servei de
televisió prestat dins un àmbit territorial més reduït que
el del conjunt del territori de Catalunya. La televisió
local es caracteritza per una programació de proximitat, generalista o temàtica, dirigida a satisfer les necessitats d’informació, de comunicació i de participació
social de les comunitats locals compreses en la demarcació específica de què es tracti.
i) Servei de televisió: l’emissió de continguts audiovisuals consistents en imatges en moviment i sons associats organitzats seqüencialment en el temps.
j) Serveis de comunicació audiovisual: la posada a disposició del públic en general o d’una categoria del públic de serveis de ràdio o de televisió siguin quines siguin la forma d’emissió i la tecnologia emprades.
k) Serveis de comunicació audiovisuals: la posada a
disposició del públic en general d’activitats de ràdio o
de televisió.
l) Serveis de comunicacions electròniques: els serveis
prestats normalment a canvi d’una remuneració que
consisteix, totalment o principalment, en el transport de
senyals mitjançant xarxes de comunicacions electròniques. Hi resten inclosos els serveis de telecomunicacions i els serveis de transmissió en les xarxes utilitzades
per a la radiodifusió, però no els serveis que subministrin continguts transmesos mitjançant xarxes i serveis
de comunicacions electròniques o que exerceixin control editorial sobre aquests, ni els serveis de la societat
de la informació definits per l’article 1 de la Directiva
98/34/CE que no consisteixin, totalment o principalment, en el transport de senyals mitjançant xarxes de
comunicacions electròniques.
m) Xarxa pública de comunicacions electròniques: la
xarxa de comunicacions electròniques que s’utilitza,
totalment o principalment, per a la prestació de serveis
de comunicacions electròniques disponibles per al públic.
n) Xarxes de comunicacions electròniques: els sistemes
de transmissió i, si escau, els equips de commutació o
encaminament i altres recursos que permeten el transport de senyals mitjançant cable, ones hertzianes, mit-
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jans òptics o altres mitjans electromagnètics. S’hi inclouen les xarxes de satèl·lit, les xarxes terrestres fixes (de
commutació de circuits i de paquets, inclòs internet) i
mòbils, sistemes d’estesa elèctrica, si s’utilitzen per a la
transmissió de senyals, xarxes utilitzades per radiodifusió sonora i televisiva i xarxes de televisió per cable,
amb independència del tipus d’informació transportada.
ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
1. Els preceptes que estableix aquesta llei s’apliquen:
a) Als mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.
b) Als operadors privats que utilitzen l’espectre radioelèctric a l’empara d’una llicència atorgada pel Consell de
l’Audiovisual de Catalunya d’acord amb aquesta llei.
c) A les persones físiques o jurídiques responsables
editorials dels continguts audiovisuals que tenen el
domicili a Catalunya o bé hi fan principalment les seves activitats.

ARTICLE 6. SERVEI PÚBLIC AUDIOVISUAL
La Generalitat i els ens locals presten el servei públic de
comunicació audiovisual en els termes que estableix
aquesta llei i les normes que la desenvolupen.
ARTICLE 7. VERACITAT INFORMATIVA
La informació difosa pels mitjans de comunicació audiovisual ha d’ésser veraç. S’entén per informació veraç la que es fonamenta en la comprovació diligent dels
fets.
ARTICLE 8. PROTECCIÓ DELS DRETS FONAMENTALS
L’exercici d’activitats de comunicació audiovisual s’ha
de basar en el respecte i la protecció dels principis, els
valors i els drets fonamentals que reconeix la Constitució, en especial el dret a l’honor, el dret a la intimitat i
el dret a la pròpia imatge. Aquest límit s’aplica tant als
subjectes individuals com als grups socials dotats o no
de personalitat.
ARTICLE 9. PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT

d) Als operadors de xarxes i serveis de comunicació electrònica i els operadors de serveis d’accés condicionat que
difonen o distribueixen programes de ràdio o televisió
dirigits al públic de Catalunya, pel que fa a les obligacions
i les responsabilitats que determina aquesta llei.

L’exercici d’activitats de comunicació audiovisual és
limitat pel deure de protecció de la infància i la joventut d’acord amb la legislació aplicable a aquesta matèria i amb el que estableix aquesta llei.

e) Als operadors no inclosos en les lletres a, b i c que
difonen programes específics d’àmbit territorial català,
pel que fa al compliment de les obligacions que estableixen els títols V i VI.

ARTICLE 10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La realització d’activitats de comunicació audiovisual
d’acord amb els criteris i els límits que estableix aquesta llei exigeix el necessari respecte dels drets reconeguts a favor de tercers d’acord amb la legislació vigent
en matèria de protecció de la propietat intel·lectual.

CAPÍTOL II. PRINCIPIS GENERALS
ARTICLE 3. LLIBERTAT DE COMUNICACIÓ
1. La realització d’activitats de comunicació audiovisual per part dels ciutadans és lliure en el marc de l’exercici legítim dels drets fonamentals a la llibertat d’expressió i d’informació, d’acord amb els límits i les
condicions establertes per la Constitució, l’Estatut
d’autonomia, la normativa comunitària, aquesta llei i
les que siguin aplicables.
2. La llibertat de comunicació audiovisual resta subjecta al règim d’intervenció administrativa que estableix la
llei, si escau, en garantia del pluralisme, d’altres drets
i de l’interès general.
ARTICLE 4. LLIURE ELECCIÓ
1. Tots els ciutadans tenen dret a rebre informació veraç i a escollir lliurement les ofertes audiovisuals que
volen rebre sense que els interessos privats i els poders
públics puguin substituir llurs decisions.
2. Els ciutadans tenen dret a rebre informació adequada sobre el sector audiovisual.
ARTICLE 5. PLURALISME DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
El pluralisme en la comunicació audiovisual és una
condició essencial per al compliment de la llibertat
d’expressió, d’informació i de comunicació, i garanteix
la lliure formació de l’opinió pública i la diversitat i la
cohesió social.

ARTICLE 11. DRET DE RECTIFICACIÓ
Tota persona natural o jurídica té dret a rectificar la
informació sobre fets que hi fan referència difosa per
qualsevol mitjà de comunicació audiovisual, de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable sobre
aquesta matèria.
ARTICLE 12. DRETS DELS CIUTADANS DAVANT EL CONSELL
DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Qualsevol persona pot adreçar-se al Consell de l’Audiovisual de Catalunya en relació amb el compliment per
part dels operadors de les obligacions que estableix
aquesta llei i les normes que la desenvolupen, per a
sol·licitar que s’adoptin les mesures que estableix la
Llei.
ARTICLE 13. LLIBERTAT DE RECEPCIÓ I PRINCIPIS D’INTEGRACIÓ NORMATIVA

1. L’activitat audiovisual s’exerceix d’acord amb els
principis de lliure difusió i recepció entre els estats que
formen part de la Unió Europea.
2. El règim jurídic aplicable a l’activitat audiovisual
establert per aquesta llei s’entén i s’aplica d’acord amb
el marc normatiu establert pel dret de la Unió Europea
i pels tractats i convenis internacionals en matèria audiovisual i pel que determinin, si escau, les normes
bàsiques de l’Estat d’acord amb la Constitució i l’Estatut d’autonomia.
3.01.02.
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ARTICLE 14. NEUTRALITAT TECNOLÒGICA
El principi de neutralitat tecnològica comporta que els
serveis de comunicació audiovisual es regeixen pel que
estableix aquesta llei, amb independència de la tecnologia que s’utilitzi per a la seva difusió.

TÍTOL II. DE L’ESPAI RADIOELÈCTRIC
ARTICLE 15. CONSIDERACIÓ
L’ESPAI RADIOELÈCTRIC

AUDIOVISUAL DE L’ÚS DE

Als efectes d’aquesta llei, s’entén que la planificació i
la gestió de l’espai radioelèctric és un element instrumental de l’activitat de comunicació audiovisual que
utilitza aquest espai per a la seva realització.
ARTICLE 16. PLANIFICACIÓ DE L’ESPAI RADIOELÈCTRIC
1. El Govern de la Generalitat, previ informe del Consell de l’Audiovisual, elabora i aprova els plans tècnics
de la ràdio i de la televisió a Catalunya, els quals inclouen l’activitat audiovisual d’àmbit català i d’àmbit local.

ARTICLE 20. PARTICIPACIÓ DE LA
PLANIFICACIÓ D’ÀMBIT ESTATAL

GENERALITAT

EN LA

1. La coordinació entre la planificació de l’espai radioelèctric estatal i la del de la Generalitat es fa dins el
marc que estableix la normativa bàsica en matèria audiovisual i, si escau, mitjançant els instruments de cooperació que determina la legislació general.
2. Dins el marc a què es refereix l’apartat 1, el Govern
de la Generalitat, escoltat el Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, ha d’emetre un informe previ a l’habilitació de bandes, programes i freqüències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual d’un àmbit més ampli que el del territori de Catalunya. La
posició expressada pel Govern de la Generalitat s’ha de
fonamentar en l’impacte que puguin tenir les decisions
que ha d’adoptar l’Estat en relació amb la preservació
del pluralisme lingüístic i cultural, la competència en la
prestació de serveis audiovisuals i la indústria audiovisual catalana.

TÍTOL III. DEL SERVEI PÚBLIC AUDIOVISUAL A CATALUNYA

2. L’elaboració i l’aprovació d’aquests plans tècnics
s’ha de fer tenint en compte les determinacions bàsiques de la planificació de l’espai radioelèctric establertes per l’Estat.

SECCIÓ PRIMERA. EL SERVEI PÚBLIC AUDIOVISUAL A CA-

3. Correspon als plans tècnics a què es refereix aquest
article establir les mesures necessàries per a assegurar
la prestació del servei públic audiovisual a Catalunya i
per a garantir l’exercici de la llibertat d’expressió i d’informació mitjançant l’ús de l’espai radioelèctric.

ARTICLE 21. DEFINICIÓ GENERAL I ABAST DEL SERVEI
PÚBLIC AUDIOVISUAL

ARTICLE 17. CONTINGUTS DELS PLANS TÈCNICS
Els plans tècnics de ràdio i televisió ordenen l’espectre
radioelèctric per a garantir el desenvolupament adequat
de l’activitat audiovisual, i especialment els aspectes
següents:
a) Els sistemes bàsics de difusió del senyal que han
d’utilitzar els operadors.
b) Les bandes, els programes, les freqüències i les potències reservats per a l’emissió dels programes i els
canals dels operadors públics i privats, i els emplaçaments i els diagrames de radiació dels centres emissors
i reemissors, i tots els altres aspectes tècnics que siguin
necessaris.
c) La delimitació, si escau, de les zones territorials fixades pel pla.
ARTICLE 18. GESTIÓ DELS PLANS TÈCNICS
Correspon a l’Administració de la Generalitat de gestionar els plans tècnics a què es refereix l’article 2,
mitjançant l’execució i l’aplicació de les seves previsions.

TALUNYA

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

1. El servei públic audiovisual de Catalunya és l’activitat de gestió directa de serveis de comunicació audiovisual per part de la Generalitat, els ens locals de Catalunya i els consorcis en què tinguin una participació
majoritària, d’acord amb el que estableix aquesta llei.
2. La prestació del servei públic audiovisual dins l’àmbit que estableix l’apartat 1 comporta que l’ens o l’organisme encarregat de la seva gestió directa ha de definir, elaborar i distribuir, sota la seva responsabilitat, un
conjunt de programes, continguts i serveis audiovisuals orientats a la creació de les condicions necessàries
per a la plena eficàcia dels drets fonamentals a la llibertat d’informació i a la lliure expressió, i ha de facilitar
la participació dels ciutadans de Catalunya en la vida
política, econòmica, cultural i social del país.
3. La prestació del servei públic audiovisual pot comptar, d’acord amb el que estableix aquesta llei, amb el
suport i la col·laboració d’entitats i subjectes privats en
els casos en què sigui necessària la disponibilitat de
mitjans materials o professionals diferents dels de l’ens
o la societat responsable de la gestió del servei, sens
perjudici de la seva gestió directa, i d’una manera particular quan això permeti impulsar el sector audiovisual
de Catalunya. En tots els casos la decisió ha d’ésser
motivada.
ARTICLE 22. LES MISSIONS DE SERVEI PÚBLIC

ARTICLE 19. PRINCIPIS DE LA PLANIFICACIÓ I LA GESTIÓ
La planificació i la gestió dels plans tècnics ha d’assegurar la utilització de tot el potencial de l’espai radioelèctric que permeti l’emissió i la difusió de qualitat de
l’activitat audiovisual, tenint en compte les característiques de la tecnologia emprada.
3.01.02.
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1. El contracte programa corresponent ha de fixar els
objectius concrets de servei públic que ha d’assumir la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, sens
perjudici de la definició de les missions de servei públic
establertes amb caràcter general per aquesta llei, i dins
el marc d’aquesta.

Núm. 214

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

4 d’agost de 2005
19

2. Correspon a aquesta llei d’establir els criteris i els
principis fonamentals sobre la base dels quals els ens i
els consorcis responsables de la prestació del servei
públic audiovisual dins l’àmbit local han de definir les
missions de servei públic que s’avinguin millor amb les
necessitats i les característiques de la comunitat local
corresponent, de conformitat amb el que estableix l’article 28.

CAPÍTOL II. EL SERVEI PÚBLIC AUDIOVISUAL COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT
ARTICLE 23. LES MISSIONS DEL SERVEI PÚBLIC AUDIOVISUAL DE LA GENERALITAT
1. La missió principal del servei públic audiovisual
competència de la Generalitat és oferir a tots els ciutadans de Catalunya, mitjançant un sistema de distribució que no requereixi l’ús de tecnologies d’accés condicional, un conjunt de programes, continguts i serveis
audiovisuals orientats a la satisfacció de les seves necessitats democràtiques, socials, educatives i culturals,
garantint de manera particular l’accés a una informació
veraç, objectiva i equilibrada, a les més àmplies i diverses expressions socials i culturals i a una oferta d’entreteniment de qualitat. A aquests efectes, s’han d’emprar
tots els llenguatges, els formats i els gèneres propis de
la comunicació audiovisual que resultin més adequats
en cada cas.
2. El compliment de les missions i els principis del servei públic audiovisual de la Generalitat és competència
directa, d’acord amb el que estableix aquesta llei, de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les
societats corresponents per mitjà de les quals es presta
el servei, participades per la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals en el 100% del seu capital.
3. Són missions específiques del servei públic audiovisual competència de la Generalitat:
a) L’impuls del coneixement i el respecte dels valors i
els principis continguts a la Constitució, l’Estatut d’autonomia, el dret comunitari originari i els tractats internacionals.
b) La transmissió d’una informació veraç, objectiva i
equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític, social cultural i amb l’equilibri territorial.
c) La difusió de l’activitat del Parlament.
d) La garantia de la màxima continuïtat en la prestació
del servei i de la plena cobertura del conjunt del territori. D’una manera particular, la implantació de la tecnologia digital ha de garantir l’accés de tots els ciutadans a les diferents prestacions integrants, en cada
moment, del servei públic audiovisual.

g) La promoció activa de la convivència cívica, el desenvolupament plural i democràtic de la societat, el coneixement i el respecte a les diverses opcions i manifestacions polítiques, socials, lingüístiques, culturals i
religioses presents en el territori de Catalunya. En
aquest context és necessari l’ús de tots els llenguatges,
formats i discursos que dins el respecte i l’atenció a la
diversitat i el pluralisme, permetin el diàleg, la comprensió i la cohesió entre les diverses opcions, i entre
les diverses àrees del territori de Catalunya.
h) La promoció activa de la igualtat entre dones i homes, que inclou la igualtat de tracte i d’oportunitats, el
respecte a la diversitat i a la diferència, la integració de
la perspectiva de gènere, el foment d’accions positives
i l’ús d’un llenguatge no sexista.
i) El reforç de la identitat nacional com un procés integrador, en evolució constant i obert a la diversitat.
j) El subministrament de programes, continguts i serveis audiovisuals dirigits als sectors més amplis i diversos de l’audiència, amb una atenció especial als col·lectius més vulnerables, tot promovent el coneixement, la
influència i el prestigi del servei públic dins el marc
general de l’espai català de comunicació audiovisual.
k) La definició, l’aplicació i l’impuls, dins l’espai català
de comunicació audiovisual, d’un model de comunicació basat en la qualitat, la diversitat en l’oferta, el foment de la innovació, el respecte dels drets dels consumidors i l’exigència ètica i professional.
l) L’afavoriment de l’accés dels ciutadans de Catalunya
a la formació; la difusió, el coneixement i la divulgació
màxims dels principals esdeveniments polítics, socials,
econòmics, científics i esportius de la societat de Catalunya i les seves arrels històriques, preservant d’una
manera especial la memòria històrica i el patrimoni dels
seus testimonis, i la promoció de les expressions i manifestacions culturals més diverses, particularment de
les vinculades a l’ús dels mitjans audiovisuals.
m) La contribució a estrènyer els vincles, mitjançant la
cooperació i les activitats que li són pròpies, amb la
resta de comunitats de llengua i cultura catalanes.
n) La contribució al desenvolupament de les indústries
culturals catalanes, especialment a les audiovisuals.
o) La difusió del servei públic audiovisual de la Generalitat més enllà del territori de Catalunya com a mecanisme de projecció exterior de la cultura, la llengua i els
valors de la societat catalana mitjançant la utilització de
les tecnologies més adients a aquests efectes.

e) La garantia que les persones amb discapacitat puguin
accedir d’una manera efectiva a tots els continguts
emesos.

p) La contribució al desenvolupament de la societat del
coneixement utilitzant les diverses tecnologies i vies de
difusió i els serveis interactius, desplegant nous serveis
i afavorint l’apropament de l’administració pública als
ciutadans.

f) La promoció, el coneixement i la difusió de la llengua i la cultura catalanes, dins el marc general de la
política lingüística i cultural de la Generalitat, i també
de la llengua aranesa en els termes establerts per la legislació vigent.

4. La missió de servei públic a què es refereix la lletra
c de l’apartat 3 s’ha de dur a terme mitjançant un programa específic dins un canal múltiple que ha de garantir l’accés a l’espai públic de comunicació dels grups
socials, culturals i polítics significatius.
3.01.02.
3. TRAMITACIONS EN CURS

4 d’agost de 2005

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 214

20

ARTICLE 24. EL SERVEI PÚBLIC AUDIOVISUAL I L’ÚS DE LES
NOVES TECNOLOGIES

1. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en
la prestació del servei públic audiovisual, ha d’utilitzar
els sistemes o les tecnologies de comunicació audiovisual que siguin més adients, d’acord amb l’estadi de
l’evolució tecnològica, per a l’exercici de les competències que li han estat encomanades.
2. Correspon al contracte programa la delimitació de
l’abast i els termes de la prestació de serveis audiovisuals que, malgrat requerir un determinat grau
d’interactivitat amb els usuaris, permetin la difusió de
continguts i programacions dirigides a una col·lectivitat
o un grup de ciutadans, en compliment de les missions
de servei públic definides per aquesta llei.
ARTICLE 25. GARANTIA DE LA PRESÈNCIA DEL SERVEI
PÚBLIC AUDIOVISUAL EN ELS DIVERSOS SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ
Els operadors de serveis de comunicacions electròniques que explotin xarxes públiques per a la prestació de
serveis de radiodifusió d’acord amb els termes d’aquesta llei han de garantir a tots els usuaris la disponibilitat
de les programacions de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals originàriament distribuïdes per
mitjà dels sistemes de radiodifusió terrestre. El compliment d’aquesta obligació per part del corresponent
operador no pot comportar cap mena de cost afegit per
als usuaris.
ARTICLE 26. PRINCIPIS D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS

1. Sens perjudici d’allò que especifiqui la llei reguladora de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals,
l’estructura organitzativa i el funcionament d’aquesta
s’han d’adequar en cada moment al compliment més
adient i a l’aplicació més efectiva dels principis següents:
a) L’autonomia en relació amb el Govern de la Generalitat, dins el marc de les estipulacions contingudes en
el contracte programa, i en relació amb la gestió directa
i ordinària del servei públic.
b) La garantia de la intervenció del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i del Parlament en l’elecció dels
màxims responsables de la gestió de l’ens públic mitjançant l’examen de llur capacitat, mèrit i idoneïtat.
c) La garantia de la gestió directa del servei, en particular des del punt de vista de la definició i la selecció
dels llenguatges, els formats i els continguts que han de
configurar les corresponents prestacions de servei públic, en compliment d’aquesta llei i del contracte programa. A aquests efectes, cal preservar i garantir l’existència, en el si de l’ens públic o de les societats filials,
d’un nucli d’expertesa professional en relació amb les
dites matèries.
d) La garantia de la participació dels grups socials i
polítics més significatius en la gestió del servei públic
per mitjà de la seva integració en un consell de naturalesa consultiva i assessora, d’acord amb allò que s’estableixi per llei.
3.01.02.
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2. Correspon al Parlament i al Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, d’acord amb les seves atribucions, controlar el compliment de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de les missions de servei públic que
li corresponen, i també d’allò que estableix el contracte
programa pel que fa als objectius específics derivats
d’aquestes.
ARTICLE 27. EL FINANÇAMENT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC AUDIOVISUAL DE LA GENERALITAT
1. La garantia de la prestació efectiva i adequada del
servei públic audiovisual de la Generalitat requereix la
previsió i l’obtenció d’uns ingressos necessaris i suficients.
2. Les aportacions pressupostàries han d’ésser la font
de finançament principal del servei públic audiovisual
de la Generalitat. La provisió d’aquestes aportacions
s’ha de dur a terme, de manera transparent i proporcionada a les missions de servei públic, per mitjà del
contracte programa. Aquest ha d’ésser de durada necessàriament pluriennal; ha de fixar, a partir d’allò que
estableix aquesta llei, els objectius de servei públic que
han d’ésser assumits per la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, i ha de garantir un marc de finançament estable i de sanejament econòmic. Abans que
s’aprovi, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha
d’informar preceptivament sobre el contingut del contracte programa.
3. La prestació de l’activitat del servei públic audiovisual de la Generalitat es pot finançar parcialment i limitadament per mitjà de la participació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals o les seves societats
filials en el mercat publicitari. Dins el marc establert
per la legislació vigent, correspon al contracte programa determinar el tipus d’emissions que poden incloure espais publicitaris i, si escau, la durada màxima que
poden tenir.
4. Les programacions, els continguts i els serveis per
mitjà dels quals s’han dut a terme les missions i els
objectius de servei públic poden ésser objecte de venda o cessió ulteriors a tercers operadors en l’àmbit del
mercat comunitari i internacional de productes i serveis
audiovisuals. Els ingressos que resultin d’aquest tipus
d’operacions s’han de destinar exclusivament al finançament de la prestació del servei públic.
5. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i les
seves societats filials poden prestar, al marge de les
missions i els objectius de servei públic objecte d’encomanda, serveis audiovisuals i serveis de la societat de
la informació sobre la base de la capacitat tècnica i professional desenvolupada en exercici de les funcions que
els són pròpies. La realització d’aquestes activitats no
pot interferir en la prestació del servei públic com a
funció principal de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals i s’ha d’orientar de manera principal a
promoure el coneixement i la divulgació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i a facilitar un
mecanisme addicional per al seu finançament. Les operacions regulades dins aquest apartat han d’ésser objecte de comptabilitat separada, d’acord amb els principis
de proporcionalitat i transparència, dins el pressupost
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
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6. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i les
societats gestores del servei públic no poden participar
directament ni indirectament en societats que prestin
serveis audiovisuals. Tanmateix, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya pot autoritza-ho excepcionalment
si no es contradiu amb els objectius fixats pel contracte programa.

CAPÍTOL
LOCAL

III. EL

SERVEI PÚBLIC AUDIOVISUAL D’ÀMBIT

ARTICLE 28. DEFINICIÓ, ABAST I FORMA DE GESTIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC AUDIOVISUAL D’ÀMBIT LOCAL
1. El servei públic audiovisual d’àmbit local consisteix
en l’oferta, mitjançant un sistema de distribució que no
requereixi l’ús de tecnologies d’accés condicional, d’un
conjunt de programes, continguts i serveis audiovisuals orientats a la satisfacció de les necessitats democràtiques, socials, educatives i culturals dels ciutadans que
integren una comunitat local, en qualitat de membres
d’aquesta comunitat. D’una manera particular, cal garantir que aquest servei transmeti una informació veraç,
objectiva i equilibrada, i les diverses expressions socials i culturals, i que tingui una oferta d’entreteniment de
qualitat i compleixi les missions de servei públic de
l’article 23.3 en allò que també afecti els interessos de
la comunitat local. A aquests efectes, s’han d’emprar
tots els llenguatges, formats i gèneres propis de la comunicació audiovisual que siguin més adequats en cada
cas.
2. La prestació del servei públic audiovisual d’àmbit
local ha d’ésser dut a terme en forma de gestió directa
per part dels municipis o ens locals supramunicipals
corresponents, les modalitats associatives d’ens locals
establertes per la llei i els consorcis integrats majoritàriament per ens locals en què la participació d’altres
administracions públiques o entitats sense ànim de lucre no pot superar en cap cas el 25%. En els casos en
què l’espai radioelèctric no sigui suficient per a permetre la prestació del servei públic local per part dels ens
locals, modalitats associatives o consorcis que ho pretenguin, són aplicables els criteris d’adjudicació que
s’estableixin per reglament.
ARTICLE 29. PRINCIPIS D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DEL SERVEI PÚBLIC AUDIOVISUAL D’ÀMBIT LOCAL
1. El ple, l’assemblea d’electes o l’òrgan plenari corresponent han d’aprovar el reglament d’organització i funcionament del servei públic audiovisual local. Dins el
marc que estableix aquesta llei, correspon a aquest reglament la definició de les missions de servei públic
dirigides a la satisfacció de les necessitats de la comunitat local i de la forma organitzativa, d’acord amb allò
que estableix la legislació de règim local, per mitjà de
la qual s’ha de fer la gestió directa del servei. A aquests
darrers efectes, la gestió directa del servei públic audiovisual d’àmbit local exigeix que l’ens o l’organisme de
gestió corresponent assumeixi la definició, l’elaboració
i la distribució dels programes, els continguts i els serveis audiovisuals, sens perjudici de la possibilitat de
comptar amb el suport del sector privat d’acord amb els
termes i els límits que determina l’article 34.3. El regla-

ment d’organització i de funcionament del servei ha de
garantir la representació adequada de tots els municipis
si la gestió correspon a un ens de caràcter associatiu.
2. Correspon al ple, l’assemblea d’electes o l’òrgan
plenari corresponent el nomenament per majoria qualificada de dos terços dels màxims responsables de la
gestió del servei, d’acord amb allò que estableixi el
reglament d’organització i funcionament del servei.
Aquest nomenament s’ha de fer a partir de l’informe
preceptiu d’un consell de naturalesa consultiva i assessora, que ha d’avaluar la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels candidats. Els conflictes que derivin de l’aplicació del reglament d’organització pel que fa a aquests
nomenaments poden ésser remesos al Consell de l’Audiovisual de Catalunya perquè hi exerceixi la mediació,
tot respectant l’autonomia local i sens perjudici de les
mesures administratives aplicables. En particular, si els
candidats a la elecció com a màxims responsables de la
gestió del servei obtenen un vot majoritari però inferior als dos terços, s’ha de remetre l’expedient al Consell
de l’Audiovisual de Catalunya i aquest ha de fer una
proposta al ple, l’assemblea d’electes o l’òrgan plenari pertinent.
3. L’autonomia de la gestió directa i quotidiana del servei respecte dels òrgans de govern corresponents i la
decisió dels ens locals, les associacions i els consorcis
responsables del servei s’ha de garantir per mitjà de la
subscripció del contracte programa corresponent, el
qual ha de proveir els fons necessaris per a la prestació
adequada del servei, tot definint a la vegada els objectius específics de servei públic que han d’ésser assumits
per l’ens o l’organisme gestor. Abans que s’aprovi, la
proposta de contracte programa s’ha de sotmetre a informació pública dins l’àmbit territorial en què ha de
tenir vigència i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya n’ha de fer un informe preceptiu.
4. En la gestió del servei públic audiovisual d’àmbit
local cal garantir, d’acord amb el contracte programa,
la participació dels grups socials i polítics significatius
dins el territori corresponent, per mitjà de la seva integració en un consell de naturalesa consultiva i assessora, i d’acord amb allò que estableixi el reglament d’organització i funcionament.
5. Els operadors de serveis de comunicacions electròniques que explotin xarxes públiques per a la prestació
de serveis de radiodifusió d’acord amb els termes
d’aquesta llei han de garantir a tots els usuaris la disponibilitat del servei públic audiovisual d’àmbit local. A
aquest efecte, els dits operadors han de retransmetre les
programacions distribuïdes originàriament per mitjà
dels corresponents sistemes d’accés no condicional en
el territori corresponent. El compliment d’aquesta obligació per part de l’operador corresponent no pot comportar cap mena de cost afegit per als usuaris.
ARTICLE 30. EL FINANÇAMENT DEL SERVEI PÚBLIC AUDIOVISUAL D’ÀMBIT LOCAL
En relació amb el finançament del servei públic audiovisual d’àmbit local són aplicables els principis, les
regles i les limitacions que estableix l’article 27.
3.01.02.
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TÍTOL IV. DE L’ORDENACIÓ DE L’ACTIVITAT AUDIOVISUAL
PRIVADA

SECCIÓ PRIMERA. ORDENACIÓ DE L’ACTIVITAT AUDIOVISUAL PRIVADA

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 31. PRINCIPIS BÀSICS QUE INFORMEN L’ACTIVITAT D’ORDENACIÓ DE L’ACTIVITAT AUDIOVISUAL PRIVADA
Les administracions públiques catalanes han de vetllar
perquè l’activitat audiovisual privada s’exerceixi d’acord
amb els principis que estableix aquesta llei.
ARTICLE 32. OBLIGACIONS GENERALS DELS OPERADORS
QUE PARTICIPEN EN LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE COMU-

a) A un règim de llicència en el cas de serveis de comunicació audiovisual que es presten mitjançant l’ús de
l’espectre radioelèctric.
b) A un règim de comunicació prèvia en el cas de serveis de comunicació audiovisual que es presten mitjançant tecnologies diferents de l’ús de l’espectre radioelèctric, i també en el cas de la prestació de nous serveis
audiovisuals.
3. Les altres activitats privades que participen en la
prestació dels serveis de comunicació audiovisual són
subjectes al règim jurídic que determina la normativa
sobre telecomunicacions. No obstant això, els continguts que transmeten han de respectar les disposicions
establertes per aquesta llei.

NICACIÓ AUDIOVISUAL

1. L’activitat dels operadors privats que participen en la
prestació dels serveis de comunicació audiovisual s’ha
de basar en el respecte i la protecció dels principis, els
drets i les llibertats que en l’àmbit dels mitjans de comunicació audiovisual reconeixen la normativa comunitària, la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia.
2. La prestació del servei de televisió i de ràdio és subjecta al compliment de les obligacions sobre els continguts de la programació televisiva i radiofònica establerts per aquesta llei i per les disposicions que la
desenvolupen.
3. Tots els operadors privats que prestin serveis de comunicació audiovisual tenen el deure de transparència
en relació amb tots els aspectes de la seva activitat que
són rellevants per a la llibertat de comunicació i el pluralisme.
4. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual
regulats per aquest títol no poden difondre continguts
de programació per encàrrec de les administracions
públiques, llevat dels casos d’ens locals que no puguin
prestar directament el servei públic establert pels articles 28 i següents, per motius tècnics, econòmics, demogràfics o altres de naturalesa anàloga, l’existència
dels quals sigui apreciada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Els continguts objecte de contracte
s’han d’orientar en tots els casos al compliment dels
principis del servei públic audiovisual que determina
aquesta llei. Sens perjudici de l’aplicació de la legislació sobre contractes de les administracions públiques,
la responsabilitat editorial d’aquests continguts també
correspon a l’ens públic contractant.
ARTICLE 33. RÈGIM JURÍDIC DE L’ACTIVITAT PRIVADA DE
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
1. L’activitat privada de comunicació audiovisual inclosa dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei resta subjecta a ordenació administrativa per raó de la seva incidència potencial sobre la llibertat de comunicació pública,
el pluralisme, els interessos generals de l’audiència i els
altres principis i llibertats relacionats amb la formació
de l’opinió pública.
2. La posada a disposició del públic de continguts audiovisuals resta sotmesa:
3.01.02.
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CAPÍTOL II. GARANTIA DEL PLURALISME I CONTROL DE
LES CONCENTRACIONS DE MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
ARTICLE 34. DISPOSICIONS GENERALS
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de garantir el pluralisme del conjunt de la comunicació audiovisual. Les decisions que prengui en aquesta matèria han de tenir per objectiu evitar les concentracions
dels mitjans de comunicació audiovisual i s’han de
basar en l’anàlisi de llur posició en els àmbits de cobertura i en en el conjunt del sector de la comunicació.
2. El pluralisme en els mitjans de comunicació comporta la diversitat en l’oferta dels serveis de comunicació
audiovisual i, per tant, l’existència d’una pluralitat de
mitjans de comunicació autònoms que posin a la disposició del públic una oferta de continguts audiovisuals
diversa.
3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’analitzar la incidència en el pluralisme de la comunicació
audiovisual de totes les concentracions de mitjans de
comunicació de què tingui coneixement d’ofici, a instància de les autoritats de defensa de la competència, a
instància de part o per raó de la notificació prèvia del
projecte o l’operació de concentració d’acord amb el
que estableix aquesta llei.
ARTICLE 35. DEFINICIONS
A l’efecte del que estableix l’article 34, s’entén per:
a) Concentració de mitjans de comunicació audiovisual: la posició de domini o d’influència dominant en el
sector de la comunicació audiovisual de Catalunya o en
alguna de les seves demarcacions d’acord amb el que
estableix aquesta llei.
b) Control d’un mitjà de comunicació: la capacitat d’influència dominant sobre aquest, susceptible d’afectar el
pluralisme, originada per algun dels factors següents o
més d’un: la possessió de més del 50% del capital social del mitjà de comunicació o d’un percentatge inferior però que proporcioni al seu favor un dret de vet,
acords de participació recíproca en el capital o en els
drets de vot o un pes significatiu dins els òrgans d’administració i gestió; condicions contractuals de subministrament de programació, publicitat o serveis addicionals, i condicions contractuals de prestació de serveis
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auxiliars a la producció, l’emissió, la difusió i la recepció de continguts audiovisuals.
c) Productor o programador independent: el que no és
sota el control del prestador del servei de comunicació
audiovisual.
d) Mercats connexos a les activitats de comunicació
audiovisual: els que participen del procés de comunicació audiovisual (la producció, programació, difusió
o distribució, la tinença de drets de retransmissió exclusiva, les guies electròniques de programació, els sistemes d’accés condicional, els sistemes de navegació, els
sistemes operatius dels descodificadors i de l’equipament de consum de continguts audiovisuals, i el mercat
de la publicitat).

ARTICLE 38. MESURES CORRECTORES
Si el Consell de l’Audiovisual de Catalunya aprecia
l’existència d’una posició d’influència dominant ha
d’acordar l’adopció de les mesures correctores necessàries, preferentment la cessió de temps d’emissió a
productors independents i l’establiment de condicions
de transmissió d’actius, o bé qualsevol altra mesura
anàloga.
ARTICLE 39. OPERADORS AMB POSICIÓ DE DOMINI O INFLUÈNCIA DOMINANT

ARTICLE 36. INSTRUMENTS DE GARANTIA DEL PLURALISME

1. S’entén que hi ha posició d’influència dominant
quan un prestador de serveis de comunicació audiovisual controla un servei de televisió o de ràdio, o més
d’un, que totalitza més d’un 25% de l’oferta en l’àrea
de difusió en què els seus serveis de comunicació audiovisual són accessibles al públic.

1. Els criteris i els límits que estableix aquest article són
aplicables als procediments d’autorització prèvia a la
modificació d’estructura del capital del titular, la transmissió i la renovació de títols habilitants per a la prestació dels serveis de comunicació audiovisual.

2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya es pot basar en un percentatge inferior al que estableix l’apartat
1 com a criteri per a determinar l’existència d’una posició d’influència dominant en una determinada àrea de
difusió o en un dels mercats connexos.

2. Els criteris principals de determinació del límit de les
concentracions de mitjans de comunicació audiovisual són els següents:

ARTICLE 40. DEFINICIÓ DE MERCATS RELLEVANTS I REVISIÓ

a) El nombre d’ofertes de serveis de comunicació audiovisual diferents a què té accés l’audiència d’una
determinada demarcació.
b) L’audiència potencial del conjunt de serveis de televisió o ràdio que abasta un determinat prestador de serveis de comunicació audiovisual.
3. També són criteris principals de determinació del límit de les concentracions de mitjans de comunicació
audiovisual el nombre de títols habilitants i la participació de l’operador en altres empreses que exerceixin
l’activitat de comunicació i els altres criteris que determini la legislació bàsica estatal.
4. L’afectació al pluralisme dels mitjans de comunicació pot comportar la impossibilitat de la prestació de
l’activitat audiovisual o la revocació del títol habilitant.
ARTICLE 37. MODIFICACIÓ

DE L’ESTRUCTURA ACCIONARIAL O EMPRESARIAL DELS OPERADORS

1. Qualsevol projecte de modificació de l’estructura
accionarial o empresarial dels operadors de mitjans de
comunicació audiovisual requereix l’autorització prèvia del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
2. S’ha de determinar per instrucció la forma i el contingut de la sol·licitud en la qual han de constar les dades necessàries per a poder apreciar la naturalesa i els
efectes de l’operació.
3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de resoldre l’operació de concentració o de transmissió en
un termini màxim de tres mesos.

DELS LÍMITS I CRITERIS DE GARANTIA DEL PLURALISME

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya defineix,
mitjançant una instrucció general, els mercats de rellevància relatius al sector de la comunicació audiovisual i a l’àmbit geogràfic d’aquests, les característiques
dels quals pot justificar la impossibilitat d’iniciar la
prestació de serveis de comunicació audiovisual o, si
s’escau, l’adopció de condicions per al seu atorgament
o de mesures correctores.
2. Cada dos anys el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’adequar els límits i els criteris que estableix
l’article 39 a l’evolució econòmica i tecnològica del
sector de la comunicació.
ARTICLE 41. TRANSPARÈNCIA
Sens perjudici de les obligacions establertes pel règim
de llicència o de comunicació prèvia establert per
aquesta llei, el prestador de serveis de comunicació
audiovisual resta obligat a permetre l’accés per mitjans
electrònics, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, de manera permanent, fàcil, directa i
gratuïta, a la informació següent:
a) El nom o la denominació social, el nom del representant legal i dels seus accionistes.
b) El nom del responsable editorial.
c) Les dades relatives al títol habilitant i les identificadores de l’òrgan competent encarregat de la supervisió.
d) La identificació dels altres serveis vinculats al sector de la comunicació que controla o dels quals és propietari.

4. Durant els cinc primers anys el titular no pot fer
modificacions en la composició accionarial que comportin un canvi substancial en el control de l’entitat
corresponent.
3.01.02.
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CAPÍTOL III. RÈGIM DE LA LLICÈNCIA PER A LA PRESTACIÓ

ARTICLE 47. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT

DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL MITJANÇANT
L’ÚS DE L’ESPECTRE RADIOELÈCTRIC

1. Per a l’obtenció de la llicència corresponent s’ha de
seguir el procediment d’adjudicació que es determini
per reglament.

ARTICLE 42. LLICÈNCIA D’ACTIVITAT DE

COMUNICACIÓ

AUDIOVISUAL

La llicència d’activitat de comunicació audiovisual té la
condició d’autorització operativa perquè estableix les
obligacions de l’operador i determina el marc de relació amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya durant tot el seu període de vigència.
ARTICLE 43. OBJECTE DE LA LLICÈNCIA D’UN CANAL
MÚLTIPLE DE TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE
1. L’objecte de la llicència de comunicació audiovisual dels canals múltiples de televisió digital terrestre,
independentment dels àmbits de cobertura en què tinguin abast, és cadascun dels programes que l’integren.
2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’establir les condicions de relació dels titulars de la llicència amb el gestor del canal múltiple per a garantir la
prestació del servei de comunicació objecte de la llicència.
ARTICLE 44. FINALITAT DE LA LLICÈNCIA
La finalitat de la llicència d’activitat de comunicació
audiovisual és delimitar les condicions particulars del
desenvolupament de l’activitat, amb l’objectiu de:
a) Conciliar l’exercici de la llibertat de comunicació
amb el compliment dels imperatius constitucionals pertinents.
b) Afavorir l’exercici coherent de la llibertat de comunicació en el marc legal vigent.
c) Garantir l’adequació de l’oferta de continguts audiovisuals a l’àmbit de cobertura corresponent.
d) Fomentar la llengua i la cultura catalanes i l’ús de
l’aranès.
e) Contribuir al desenvolupament de la indústria i el
sector audiovisuals.
f) Donar suport a la implantació de les noves tecnologies i el desenvolupament de la societat de la informació.
g) Garantir la universalitat en l’accés a la comunicació
audiovisual.
ARTICLE 45. CONDICIONS PRÈVIES DE LA LLICÈNCIA
La planificació tècnica del Govern de la Generalitat de
la gestió de l’espectre radioelèctric i l’assignació de
freqüències als àmbits de cobertura corresponents són
condicions necessàries per a la convocatòria del procediment d’adjudicació de llicències d’activitat de comunicació audiovisual.
ARTICLE 46. CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS
La convocatòria dels concursos per a l’atorgament de
les llicències establertes per aquesta llei correspon al
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, un cop acomplertes les condicions establertes en l’article 45.
3.01.02.
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2. La regulació a què es refereix l’apartat 1 ha de determinar:
a) La capacitat de la persona sol·licitant, que ha d’ésser
una persona natural o jurídica privada legalment constituïda, espanyola o d’un altre estat membre de la Unió
Europa o estrangera en els termes que determina la
normativa comunitària pertinent.
b) El contingut de la sol·licitud, que ha d’identificar el
responsable editorial i les característiques de l’activitat.
c) Les condicions en què s’ha de dur a terme la informació pública i l’audiència de les persones interessades.
d) El termini per a resoldre el concurs.
e) Les condicions i els criteris en què s’ha de fonamentar la resolució del Consell de l’Audiovisual de Catalunya per a atorgar o denegar la llicència.
f) Les penalitzacions susceptibles d’ésser aplicables en
casos de mala fe, temeritat o frau en la participació en
el procediment d’adjudicació.
3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’adjudicar les llicències d’acord amb els principis següents:
a) Principi de publicitat i transparència.
b) Principis de concurrència i d’igualtat d’oportunitats
de tots els aspirants. En aquest sentit, les condicions
exigides han d’ésser acceptables en termes de competència, i en cap cas no poden comportar l’extensió de la
posició dominant inicial d’un subjecte privat sobre la
d’un altre.
ARTICLE 48. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LA LLICÈNCIA
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’avaluar les ofertes presentades d’acord amb els criteris
següents:
a) El temps d’emissió dedicat a programes d’informació i d’actualitat relacionats amb l’àrea de cobertura de
la llicència; el compromís de contribuir al desenvolupament de la indústria audiovisual catalana i especialment
de l’àmbit de cobertura de la llicència; l’oferta de programes d’interès social, i el temps d’emissió de programació infantil i de caràcter educatiu.
b) El grau de foment i difusió de la llengua i la cultura
catalanes i, si escau, de la llengua aranesa.
c) Els compromisos proposats en relació amb l’estructura laboral i a la qualitat professional.
d) El temps de desplegament i l’abast de la cobertura
dels serveis, els sistemes i les normes de transmissió i
l’ús d’infraestructures existents.
e) Les condicions tècniques de la prestació del servei i
la creació de llocs de treball.
f) Els procediments i les vies previstes per a donar una
satisfacció millor i més ràpida al dret de rèplica.
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g) Les altres circumstàncies que s’estableixin en la convocatòria del concurs.
2. Els barems de valoració dels concursos públics que
afectin la televisió local o de proximitat han de considerar, a més dels criteris fixats per l’apartat 1, com a
mínim, els criteris específics següents:
a) La proposta de programació i valoració amb coherència amb el que estableix la disposició addicional.
b) L’experiència en comunicació local a la mateixa
demarcació.
ARTICLE 49. CONTINGUT DE LA LLICÈNCIA
La llicència ha de definir:
a) Les freqüències atorgades, la potència autoritzada i
l’àmbit de cobertura corresponent.
b) Les característiques generals del servei i de la programació, amb referència especial a l’obligació d’emprar la millor tecnologia disponible en el mercat.
c) El temps mínim d’emissió diària i setmanal.
d) Les modalitats de redifusió total o parcial de la programació.
e) Els percentatges per al compliment de les obligacions de contribuir al desenvolupament de la indústria
audiovisual i les franges horàries en què s’han d’aplicar.
f) Els percentatges per al compliment de les obligacions en relació amb la normalització i la protecció de la
llengua i la cultura catalanes i l’ús de l’aranès a la Vall
d’Aran, i les franges horàries en què s’han d’aplicar.
g) Els percentatges d’emissió en cadena.
h) Els percentatges de producció pròpia.
i) Les condicions en què s’han de fer les desconnexions.
j) Els percentatges i les condicions de producció i coproducció per mitjà de xarxes locals de distribució de
programació o circuits autòctons de suport a la comunicació local.
k) Les condicions de la senyalització i la classificació
de la programació.
l) El desenvolupament de tecnologies adaptades a les
persones amb discapacitat.
m) Les altres obligacions que s’hagin assumit inicialment, de manera voluntària, en virtut de codis deontològics i normes d’autoregulació.
ARTICLE 50. OBLIGACIONS DELS TITULARS DE LA LLICÈN-

b) Presentar anualment al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya la declaració responsable del compliment de
les obligacions derivades d’aquesta llei i de la llicència.
c) Respondre els requeriments d’informació i de tramesa de material audiovisual o d’altra mena que els pugui
fer el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, de manera motivada, en l’exercici de les seves funcions.
d) Comparèixer davant el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya a petició d’aquest.
e) Emprar mecanismes de signatura electrònica reconeguda als efectes de les relacions amb el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya.
f) Tenir a disposició del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya totes les emissions i conservar-les enregistrades durant sis mesos perquè aquest pugui comprovar si
compleixen llurs obligacions.
g) Facilitar les comprovacions i les inspeccions a qualsevol òrgan competent.
h) Abonar la taxa o la prestació equivalent per a la realització de l’activitat de comunicació audiovisual mitjançant l’ús de l’espectre radioelèctric.
i) Abonar la taxa o la prestació equivalent per a la realització de negocis jurídics que comportin la transmissió d’accions o actuacions equivalents.
g) Les altres obligacions que determina la normativa
vigent.
ARTICLE 51. VIGÈNCIA I RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA
1. La durada de la llicència és de deu anys.
2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya pot renovar la llicència per un o dos períodes iguals al de la seva
durada, establert per l’apartat 1, i successiu, sempre que
es compleixin les condicions que determina aquesta
llei, si del titular ho sol·licita amb un mínim de tres
mesos d’antelació al venciment de la llicència.
3. La renovació s’ha de fer mitjançant el procediment
reglamentàriament establert. El titular té l’obligació
d’acreditar que compleix totes les condicions que justifiquen la renovació de la llicència.
4. Són causes de denegació de la renovació de la llicència:
a) L’afectació de la garantia del pluralisme, d’acord
amb el que estableix aquesta llei.
b) La modificació de l’objecte de la llicència per nova
planificació de l’espectre radioelèctric per part de l’autoritat competent.
c) La situació financera del titular quan no garanteixi la
continuïtat del projecte.

CIA

d) L’incompliment reiterat de les condicions de la llicència degudament acreditat.

Els titulars de la llicència d’activitat de comunicació
audiovisual resten obligats a complir tots els preceptes
que determini la llicència. En tots els casos són obligacions dels titulars de la llicència:

e) Haver estat sancionat més de dues vegades per dues
infraccions greus o una de molt greu, d’acord amb el
que estableix aquesta llei.

a) Prestar el servei de comunicació audiovisual en les
freqüències atorgades i la potència autoritzada, amb
continuïtat i amb la qualitat adequades.

ARTICLE 52. TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA
1. La llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual no és transferible sense l’autorització
3.01.02.
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prèvia del Consell de l’Audiovisual de Catalunya a partir d’una sol·licitud en què s’acrediti la subrogació del
nou titular en el drets i els deures derivats de l’autorització. El titular de la llicència no la pot transmetre abans.

me previ vinculant del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, en els casos de modificació del contingut de
la llicència com a conseqüència de l’aparició de noves
condicions de gestió de l’espai radioelèctric.

2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’autoritzar la transmissió de la llicència, el procediment ha
de comptar amb un tràmit d’audiència prèvia. En
aquesta resolució, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya pot supeditar l’autorització al compliment pel
nou titular de les condicions que garanteixin que no es
produeix cap dels supòsits de denegació establerts per
l’apartat 3. En el cas que no recaigui una resolució expressa en el termini legalment establert, s’entén que
l’autorització és denegada.

ARTICLE 54. EXTINCIÓ DE LA LLICÈNCIA

3. La denegació de l’autorització de la transmissió resta
justificada en els supòsits següents:
a) Si la transmissió genera concentracions i, eventualment, una posició d’influència dominant per part d’algun subjecte, inacceptable des de la perspectiva del dret
de la competència i del pluralisme, en els termes que
estableix aquesta llei.
b) Si el canvi de titular comporta l’incompliment o
qualsevol alteració substancial de les condicions de la
llicència, per la pèrdua o la desaparició de les característiques o de les aptituds singulars que van determinar
l’adjudicació.
4. Una vegada autoritzada la transmissió, el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya ha d’inscriure en el Registre d’operadors de serveis de comunicació audiovisual
el contracte de transmissió i l’autorització corresponent, incloses les condicions a què s’hagi supeditat la
transmissió.
ARTICLE 53. REVISIÓ DE LA LLICÈNCIA
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord
amb el Govern de la Generalitat, pot modificar les condicions de la llicència abans que en finalitzi el termini
de vigència per a adequar les obligacions de l’operador
en relació amb:
a) Les noves condicions en la gestió de l’espai radioelèctric.
b) L’evolució de la tecnologia que permeti una prestació de l’activitat més adequada, especialment de les
condicions que estableix l’autorització.
c) La millor garantia de l’interès general.
2. Les conseqüències de la modificació i la revisió anticipada de la llicència són diferents segons quines
n’hagin estat les causes:
a) L’operador té dret, si escau, a una indemnització en
el supòsit que estableix la lletra c de l’apartat 1.
b) El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord
amb el Govern de la Generalitat, pot establir un termini perquè el titular s’adapti a les noves condicions sense
produir-li una càrrega desproporcionada en funció dels
períodes d’amortització de les inversions, en els supòsits que estableixen les lletres a i b de l’apartat 1.
3. Correspon a l’òrgan competent de l’Administració
de la Generalitat l’autorització definitiva, amb l’infor3.01.02.
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Són causes d’extinció de la llicència:
a) El termini de vigència de la llicència o, si escau, de
les pròrrogues.
b) La renúncia del titular.
c) L’incompliment reiterat del contingut de la llicència.
d) La pèrdua de les qualitats o condicions que van justificar l’adjudicació de la llicència.
e) La imposició d’una sanció que comporti aquest resultat quan ho estableixi la llei.
ARTICLE 55. INEFICÀCIA SOBREVINGUDA PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA

1. La desaparició sobrevinguda de les condicions que
van justificar l’atorgament de la llicència en determina
l’extinció.
2. L’extinció de la llicència requereix la tramitació prèvia d’un procediment contradictori incoat pel Consell
de l’Audiovisual de Catalunya.

CAPÍTOL IV. RÈGIM DE LA COMUNICACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL MITJANÇANT TECNOLOGIES ALTRES QUE L’ESPECTRE RADIOELÈCTRIC

ARTICLE 56. ACTIVITATS SUBJECTES A COMUNICACIÓ PRÈVIA

1. La prestació dels serveis de comunicació audiovisual
i dels nous serveis audiovisuals mitjançant tecnologies
altres que l’espectre radioelèctric és sotmesa al règim
de comunicació prèvia al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya per a l’inici de l’activitat.
2. Qualsevol canvi substancial que es pretengui
introduir en la prestació dels serveis a què es refereix
l’apartat 1 s’ha de comunicar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
ARTICLE 57. COMUNICACIÓ D’ACTIVITAT AUDIOVISUAL
1. La comunicació prèvia d’activitat audiovisual es fa
mitjançant una declaració formal d’inici de l’activitat.
Aquesta declaració ha de contenir les dades relacionades amb el desenvolupament de l’activitat establertes
per la llei, les quals han d’ésser degudament acreditades.
2. Aquesta declaració s’ha d’inscriure en el Registre
d’operadors de serveis de comunicació audiovisual
com a requisit per a l’inici de l’activitat. Es pot iniciar
la prestació del servei si en el termini d’un mes, després
de la comunicació, l’autoritat audiovisual no s’hi pronuncia en contra.
ARTICLE 58. FINALITAT DE LA COMUNICACIÓ
La finalitat de la comunicació és posar en coneixement
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya l’existència
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i les característiques del servei de comunicació audiovisual i la seva modalitat de difusió, per a garantir el
compliment de la normativa en matèria de continguts
establerts per aquesta llei.

za com a mitjà principal de recepció de programes de
ràdio i televisió, si és necessari per a assolir objectius
d’interès general clarament definits i de manera proporcional, transparent i revisable periòdicament.

ARTICLE 59. PROCEDIMENT

4. Les xarxes de comunicacions electròniques utilitzades per a la distribució de serveis de televisió i ràdio
han de tenir la capacitat suficient per a distribuir programes i serveis de televisió tot garantint-ne la qualitat
i la integritat, i respectant-ne el format original.

Les condicions i el procediment de comunicació prèvia
a l’inici de l’activitat s’estableixen per reglament.
ARTICLE 60. CONTINGUT DE LA COMUNICACIÓ
El contingut de la comunicació ha d’incloure:
a) La identificació del prestador del servei.
b) La descripció del contingut de l’activitat.
c) La descripció de la programació difosa.

CAPÍTOL V. OBLIGACIONS DELS OPERADORS DE XARXES I
SERVEIS DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES I DELS OPERADORS DE SERVEIS D’ACCÉS CONDICIONAL
ARTICLE 61. OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ
1. Els operadors de xarxa de comunicacions electròniques emprades per a la distribució al públic de programes de ràdio o televisió han d’informar preceptivament
sobre les característiques de cadascun dels programes
de televisió o de ràdio que ofereixen, i han de precisar
si aquests programes són propis o han estat subministrats per un tercer. També han d’informar si es tracta de
la retransmissió d’un programa l’emissió del qual s’està
fent per altres vies –en aquest cas, cal indicar si el responsable editorial del programa és subjecte a la jurisdicció d’un estat membre de la Unió Europea o no ho
és.
2. Aquesta informació s’ha de trametre al Consell de
l’Audiovisual de Catalunya i s’ha de mantenir actualitzada.
3. Si el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ordena
la suspensió d’un determinat canal o programa, pot
acordar de suspendre la transmissió a l’operador de
xarxa.
4. L’adopció d’aquestes mesures requereix la incoació
prèvia del procediment corresponent.
ARTICLE 62. OBLIGACIONS DE TRANSMISSIÓ OBLIGATÒRIA
1. Els operadors de xarxes de comunicacions electròniques usades per a la distribució al públic de serveis de
comunicació audiovisual tenen, com a obligació de
servei públic, el deure de transmetre les programacions
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i
dels ens locals gestors del servei públic de la seva demarcació originàriament distribuïdes per sistemes de
radiodifusió terrestre.
2. El compliment d’aquesta obligació per l’operador
corresponent no pot comportar cap mena de cost afegit
per als usuaris.
3. Per reglament es poden incorporar altres obligacions
de transmissió obligatòria de determinats canals i serveis de programes de ràdio o televisió si un nombre
significatiu d’usuaris finals d’aquestes xarxes les utilit-

ARTICLE 63. RESERVA D’ESPAI A PROGRAMADORS INDEPENDENTS

1. Els operadors de xarxes i serveis de comunicacions
electròniques i operadors prestadors de serveis d’accés
condicional han de distribuir programes audiovisuals
propietat de programadors independents, en les condicions que estableixen aquesta llei i la normativa que la
desenvolupa.
2. A l’efecte de l’apartat 1, s’entén per programador
independent la persona física o jurídica propietària de
programes audiovisuals o de dades distribuïts per l’operador de xarxa que no siguin objecte d’influència dominant d’aquest, directament o indirectament, per raons
de propietat o de participació financera, o de vinculacions contractuals que tinguin per objecte la compravenda de programes audiovisuals.
3. Hi ha influència dominant si es donen els supòsits de
fet que estableix aquesta llei.
4. Els operadors a què fa referència l’apartat 1 tenen
l’obligació d’assignar un mínim del 40% del total de
l’oferta audiovisual, des de l’inici de l’activitat, a programadors independents.
5. Els operadors poden sol·licitar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la reducció del percentatge que
estableix el paràgraf anterior si prèviament es justifica
la manca de disponibilitat de programació.
6. Els operadors i els programadors independents han
de pactar lliurement la seva relació en el marc de la
normativa adoptada a aquest efecte.
7. Els operadors subjectes al compliment de l’obligació
que estableix aquest article han de comunicar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en la forma establerta per instrucció, els contractes que subscriguin
amb els programadors independents o la constitució
amb aquests de societats per a la comercialització de
programes audiovisuals, i les modificacions contractuals o societàries que es puguin produir.
8. Qualsevol alteració de les circumstàncies que consten en la documentació requerida en virtut d’aquest
article requereix una nova comunicació en els termes
que determina l’apartat 7.
9. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya estableix
per instrucció les mesures reguladores i d’arbitratge
que garanteixin als usuaris una oferta variada de serveis
competitius en els supòsits de situació de domini del
mercat. Aquestes mesures han d’ésser proporcionals,
transparents i no discriminatòries.
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ARTICLE 64. GARANTIES D’ACCÉS UNIVERSAL DELS USUARIS A L’OFERTA DE SERVEIS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
1. Si és necessari per a garantir l’accés dels usuaris finals a determinats serveis digitals de ràdio i televisió, el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya pot imposar
obligacions als operadors que disposin de guies electròniques de programació (EPG), d’interfícies de programa d’aplicacions (API) o altres sistemes d’accés perquè
es faciliti l’accés a aquests recursos en condicions raonables, justes i no discriminatòries.
2. Les condicions aplicables als operadors de xarxes
públiques de comunicacions electròniques en matèria
d’accés condicional als serveis de televisió i ràdio digitals s’han de regular per reglament.
ARTICLE 65. TECNOLOGIES DE LIMITACIÓ D’ACCÉS
Els operadors de xarxes i serveis de comunicacions
electròniques i els operadors prestadors de serveis d’accés condicional han d’oferir als usuaris la possibilitat
d’emprar tecnologies existents en el mercat per a limitar l’accés als espais que poden afectar el desenvolupament dels menors o d’altres drets protegits, i els han de
subministrar aquest suport tecnològic sense cap cost
complementari.

CAPÍTOL VI. ACTIVITAT

AUDIOVISUAL SENSE ÀNIM DE

LUCRE

ARTICLE 66. RESERVA D’ESPAI PÚBLIC DE COMUNICACIÓ
1. L’activitat audiovisual de les entitats privades sense
ànim de lucre gaudeix d’una reserva d’espai públic de
comunicació, atenent la contribució que facin a la realització de finalitats d’interès general i de manera proporcionada a aquesta contribució.
2. Les activitats de comunicació audiovisual desenvolupades per les universitats que s’ajustin als criteris
generals que estableix aquest article resten assimilades
a la condició d’activitats sense ànim de lucre.
3. El compliment dels operadors de xarxes de comunicació electròniques utilitzades per a la distribució al
públic de programes de ràdio o televisió de l’obligació
de reserva no pot comportar cap mena de cost afegit per
als usuaris.
4. Per a l’accés a l’espai de reserva s’han d’aplicar criteris que garanteixin la igualat, la llibertat i la concurrència d’acord amb el que es determini reglamentàriament.
5. La programació de l’activitat audiovisual sense ànim
de lucre pot ésser patrocinada però no pot incloure
publicitat.
6. La reserva d’espai públic de comunicació correspon:
a) Als plans tècnics, si l’espai radioelèctric ho permet,
d’acord amb les condicions i el procediment establerts
per reglament.
b) Als operadors de xarxes de comunicacions electròniques emprades per a la distribució al públic de programes de ràdio o televisió. Com a obligació de servei
públic, aquests han de reservar un 5% de la seva ofer3.01.02.
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ta audiovisual a les programacions de l’activitat audiovisual sense ànim de lucre. Aquesta reserva no pot
comportar cap contraprestació econòmica.
7. En la planificació de l’espectre radioelèctric s’ha de
preveure l’establiment de serveis de ràdio i televisió
d’un àmbit més reduït que les demarcacions locals, difosos des d’estacions de baixa potència, per a entitats
sense ànim de lucre.
ARTICLE 67. MESURES DE FOMENT
1. Els poders públics competents en matèria audiovisual han de fomentar les iniciatives orientades al desenvolupament de l’activitat audiovisual sense ànim de
lucre, especialment les que contribueixin a l’obtenció
de finalitats d’interès general, com ara l’educació i la
cultura, mitjançant l’establiment d’ajuts dirigits específicament a aquest sector.
2. Els poders públics competents en matèria audiovisual han d’impulsar les incitaves orientades a la constitució d’associacions de les entitats que desenvolupin una
activitat audiovisual sense ànim de lucre i que, en el seu
abast territorial –sia autonòmic o local–, pretenguin
reforçar aquest sector amb l’establiment de mecanismes de col·laboració i d’intercanvi d’experiències.

CAPÍTOL VII. ACCÉS AL PÚBLIC SOBRE LA INFORMACIÓ DE
L’ACTIVITAT AUDIOVISUAL PRIVADA D’INTERÈS GENERAL
AMB UNA SOL·LICITUD PRÈVIA
ARTICLE
PRÈVIA

68. GARANTIES D’ACCÉS AMB UNA SOL·LICITUD

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya resta obligat a posar a disposició de qualsevol persona que ho
sol·liciti informació d’interès general sobre el sector
audiovisual.
2. Si la sol·licitud a què es refereix l’apartat 1 es formula
d’una manera excessivament genèrica, el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya pot demanar a la persona
sol·licitant que li concreti els termes i l’abast de la petició.
ARTICLE 69. DENEGACIÓ DE SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya pot denegar les sol·licituds d’informació sobre l’activitat audiovisual si concorre alguna de les causes establertes per
la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu.
2. No es pot revelar informació sobre l’activitat audiovisual en cap cas si aquesta pot afectar:
a) Les dades protegides d’acord amb la legislació sobre
procediment administratiu.
b) La seguretat pública.
c) El bon funcionament de l’Administració de justícia.
d) La confidencialitat de dades de caràcter comercial i
industrial, sempre que aquesta confidencialitat sigui
establerta per la legislació per a protegir interessos econòmics legítims, inclòs l’interès públic de mantenir la
confidencialitat estadística i el secret fiscal.
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e) Els drets de propietat intel·lectual.

ARTICLE 76. PRINCIPIS

f) El secret professional de les persones que treballen
en el sector audiovisual.
g) Altres supòsits establerts per llei.
ARTICLE 70. GRATUÏTAT DE LA INFORMACIÓ
L’accés a la informació en mans del Consell de l’Audiovisual de Catalunya és gratuït. Per instrucció, s’han de
determinar, si escau, els supòsits en què es pot exigir
una contraprestació econòmica. Aquesta contraprestació ha d’ésser raonable i se n’ha de fer publicitat.

CAPÍTOL VIII. DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ SOBRE EL SECTOR AUDIOVISUAL

ARTICLE 71. RESPONSABILITAT DEL
D’INFORMACIÓ

SERVEI DE DIFUSIÓ

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’organitzar i actualitzar la informació sobre el sector audiovisual que sigui a la seva disposició, de manera que garanteixi la difusió activa i sistemàtica al públic,
especialment per mitjà de la tecnologia de la telecomunicació informàtica o electrònica. També ha de vetllar
perquè la informació posada a disposició del públic
sigui correcta, precisa i susceptible de comparació.
ARTICLE 72. INTERCANVI D’INFORMACIÓ

AMB ALTRES

AUTORITATS I PODERS PÚBLICS

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de promoure acords de cooperació amb altres autoritats, especialment d’àmbit europeu, amb competència sobre la
comunicació audiovisual i sobre la defensa de la competència, a l’efecte de l’intercanvi d’informació.

TÍTOL V. DE LA REGULACIÓ DELS CONTINGUTS AUDIOVISUALS

ARTICLE 73. INSTRUMENTS

PER A LA REGULACIÓ DELS

CONTINGUTS AUDIOVISUALS

La regulació dels continguts difosos en el marc de la
prestació de serveis de comunicació audiovisual correspon a aquesta llei i a les altres que siguin aplicables.
Sens perjudici d’això, l’aprovació de les instruccions
que siguin necessàries per a desenvolupar i explicitar
l’abast i el significat de l’ordenació legal correspon a
l’autoritat audiovisual.
ARTICLE 74. COREGULACIÓ DELS CONTINGUTS AUDIOVISUALS

L’autoritat audiovisual ha de promoure l’establiment
d’acords amb els prestadors de serveis de comunicació
audiovisual per a facilitar i garantir la delimitació adequada i el compliment de les obligacions i els deures en
matèria de continguts.
ARTICLE 75. FOMENT DE L’AUTOREGULACIÓ
L’autoritat audiovisual ha de promoure l’establiment
d’acords entre els diversos prestadors de serveis de
comunicació audiovisual, orientats a l’adopció voluntària de codis de conducta en matèria de continguts.

BÀSICS DE LA REGULACIÓ DELS
CONTINGUTS AUDIOVISUALS

En el marc de l’exercici legítim dels drets fonamentals
a la llibertat d’expressió i d’informació, la realització
d’activitats de comunicació audiovisual se sotmet als
límits següents:
a) Respectar la dignitat, com a tret essencial de la personalitat humana.
b) No incitar a l’odi per motius de raça, sexe, religió o
nacionalitat.
c) Respectar el dret de tota persona a no ésser discriminada per raó de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
d) Respectar els drets de les persones reconeguts per la
Constitució, d’una manera particular els drets fonamentals a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.
e) No incitar al maltractament i a la crueltat amb els
animals, ni a la causació de danys al medi ambient o als
béns històrics, patrimonials i culturals.
f) Fer una separació clara entre informacions i opinions, i respectar el principi de veracitat en la difusió de
la informació. S’entén per informació veraç la que és el
resultat d’una comprovació diligent dels fets.
g) Fer una separació clara entre publicitat i contingut
editorial.
h) Respectar el deure de protecció de la infància i la
joventut d’acord amb els termes que estableixen aquesta llei i la legislació aplicable en aquesta matèria.
ARTICLE 77. PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT
1. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual
no poden difondre el nom, la imatge ni altres dades que
permetin d’identificar els menors en els casos en què,
amb el consentiment o sense dels seus pares o tutors, en
puguin quedar afectats l’honor, la intimitat o la imatge,
i d’una manera particular si apareixen o poden aparèixer com a víctimes, testimonis o inculpats en relació
amb la comissió d’accions il·legals. Tampoc no es poden divulgar les dades relatives a la filiació d’infants i
adolescents acollits o adoptats.
2. Sens perjudici de l’adopció de les mesures tècniques
pertinents, els continguts que puguin afectar el desenvolupament físic, mental o moral dels menors només
poden ésser difosos després de les 22 hores i abans de
les 6 hores. La difusió d’aquests continguts ha d’anar
precedida d’un senyal acústic i s’ha d’identificar amb
la presència d’un senyal visual durant tota l’emissió.
3. Els prestadors de serveis de ràdio o televisió i els
prestadors de nous serveis audiovisuals no poden oferir cap contingut que pugui perjudicar seriosament el
desenvolupament físic, mental o moral dels menors.
D’una manera particular, es prohibeix la difusió, pels
dits prestadors, de continguts pornogràfics o de violència gratuïta.
4. Els prestadors de serveis d’accés condicional poden
incloure, dins els programes que conformin la seva
oferta, els continguts referits a l’apartat 3. Això no obs3.01.02.
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tant, la recepció dels dits programes ha d’ésser consentida expressament i per escrit pels usuaris o abonats
majors d’edat que hi estiguin interessats. La prestació
del dit consentiment no pot comportar en cap cas el
gaudi de condicions econòmiques més favorables, i
l’accés específic i en cada moment als dits continguts
audiovisuals ha d’anar condicionat, per mitjans tècnics
adequats, a la introducció d’un codi personal d’accés,
amb l’objectiu de garantir que és sota la responsabilitat dels usuaris o abonats.
5. A l’efecte de garantir la protecció de la infància i la
joventut en el cas dels nous serveis audiovisuals, el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’impulsar
els processos de coregulació i autoregulació del sector.
ARTICLE 78. COMUNICACIONS D’INTERÈS PÚBLIC
Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual
estan obligats a difondre, gratuïtament i amb indicació
del seu origen, els comunicats i les declaracions que el
Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat estimin
convenients per causes justificades d’interès públic.
ARTICLE 79. SENYALITZACIÓ DELS CONTINGUTS AUDIOVISUALS

niments objecte d’aquest precepte s’ha de notificar
immediatament a l’autoritat competent per a poder verificar que s’adequa a la normativa comunitària i fer-ne
la publicació oficial.
ARTICLE 82. OBLIGACIONS EN RELACIÓ AMB LA PRESÈNCIA DE LA LLENGUA I LA CULTURA CATALANES I LA LLENGUA ARANESA EN LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

1. La llengua normalment emprada pels prestadors de
serveis de comunicació audiovisual públics i també
pels sotmesos a règim de llicència ha d’ésser la catalana. Excepcionalment, es poden tenir en compte les característiques de l’audiència a la qual s’adreça el mitjà.
2. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual
a què es refereix l’apartat 1 són sotmesos a les obligacions que estableix la legislació de política lingüística
respecte dels concessionaris de radiodifusió i televisió
de gestió privada.
3. Els prestadors de serveis d’accés condicionat,
d’acord amb els termes que estableix aquesta llei, han
de garantir que la major part dels programes que ofereixen siguin en llengua catalana.

Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya de
determinar, mitjançant instrucció, els mecanismes de
senyalització visual i acústica dels continguts audiovisuals. Correspon a l’autoritat audiovisual de desenvolupar sistemes anàlegs en relació amb els continguts
difosos per mitjà dels nous serveis audiovisuals. El sistema de senyalització escollit ha de contribuir a garantir
la uniformitat dels sistemes existents a Espanya i al
conjunt de la Unió Europea, a l’efecte de la tutela adequada dels interessos dels ciutadans.

4. Les potestats administratives que la Llei de política
lingüística atribueix al Govern en relació amb la presència de la llengua catalana en els mitjans de radiodifusió i televisió corresponen a l’autoritat audiovisual.

ARTICLE 80. ACCÉS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
A LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

1. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual
se sotmeten al règim establert per aquesta llei en matèria de difusió obligatòria d’obres audiovisuals europees. Aquestes obligacions s’entenen sens perjudici dels
deures específics que l’autoritat audiovisual pugui imposar als dits operadors en el marc del règim de la llicència o comunicació corresponent.

1. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual
han d’establir els mecanismes tècnics pertinents per a
garantir l’accés de les persones amb discapacitat als
continguts.
2. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual, en el context de la digitalització, han d’incorporar
progressivament en llur programació la subtitulació per
a persones sordes, i la llengua de signes catalana i
l’audiodescripció per a les persones cegues, per tal
d’afavorir l’accés de les persones amb discapacitat a la
comunicació audiovisual.
3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de regular per instrucció el compliment de l’obligació a què
es refereix l’apartat 2, i a aquest efecte pot determinar
els supòsits, les condicions i els percentatges d’aplicació en funció de les diferents característiques del servei,
i també el ritme de la seva implantació progressiva.

5. El Govern de la Generalitat pot acordar l’atorgament
d’ajuts públics per a l’acompliment de les obligacions
a què es refereix aquest article.
ARTICLE 83. OBLIGACIONS EN MATÈRIA
D’OBRES AUDIOVISUALS EUROPEES

DE DIFUSIÓ

2. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual
referits a l’apartat 1 han de reservar com a mínim el
51% del seu temps anual a la difusió d’obres audiovisuals europees. El 51% d’aquest temps de reserva, com
a mínim, l’han de dedicar a la difusió d’obres audiovisuals europees l’expressió originària de les quals sigui
en qualsevol llengua oficial a l’Estat espanyol. El 10%
del temps total d’emissió, com a mínim, l’han de destinar a obres audiovisuals europees subministrades per
productors independents i fetes en els darrers cinc anys.

ARTICLE 81. ESDEVENIMENTS D’INTERÈS GENERAL

3. El temps dedicat a programes informatius, transmissions esportives, jocs, publicitat, serveis de teletext i
televenda s’exclou del còmput del temps anual de difusió a l’efecte del que estableix l’apartat 2.

Els ciutadans tenen dret a accedir, per mitjà dels serveis
de comunicació audiovisual, a esdeveniments d’interès
general. Els esdeveniments als quals el Govern hagi
atorgat aquesta qualificació s’han de difondre en directe
i per sistemes d’accés no condicional. La resolució del
Govern en virtut de la qual s’aprova la llista d’esdeve-

4. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual
d’àmbit territorial inferior al conjunt de Catalunya poden sol·licitar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya
un règim reduït per a la difusió obligatòria d’obres europees. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de
resoldre aquesta sol·licitud de manera expressa atenent
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les característiques socials del territori de difusió i la
naturalesa dels prestadors dels serveis.
ARTICLE 84. DRETS DELS USUARIS DE SERVEIS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

1. Els usuaris de serveis de comunicació audiovisual
tenen dret a conèixer la programació dels serveis de
difusió de televisió amb antelació suficient. A aquest
efecte, correspon al Govern de desenvolupar, mitjançant reglament, el procediment adequat per a fer efectiu aquest dret.

dor– no vinculada a la producció, la comercialització ni
la difusió televisives contribueix al finançament de programes de televisió realitzats per una altra persona física o jurídica –anomenada patrocinat– amb la finalitat de promoure el nom, la marca, la imatge, les
activitats o les realitzacions del patrocinador.
ARTICLE 87. FINALITATS DE LA REGULACIÓ DE LA PUBLICITAT, LA TELEVENDA I EL PATROCINI
Les finalitats de la regulació de les activitats de la publicitat, la televenda i el patrocini són les següents:

2. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual
han de contribuir a l’alfabetització audiovisual bàsica
dels ciutadans.

a) Lluitar contra els continguts que atempten contra els
principis, els valors i els drets protegits per la Constitució, l’Estatut i les lleis.

3. Els usuaris de serveis de comunicació audiovisual
tenen dret a adreçar-se a l’autoritat audiovisual si consideren que s’han vulnerat els seus drets o que s’ha
produït un incompliment de la regulació en matèria de
continguts i de publicitat.

b) Protegir els destinataris de la publicitat excessiva.

ARTICLE 85. PLURALISME I INFORMACIÓ CIUTADANA

1. Són publicitat i televenda il·lícites:

1. Els prestadors dels serveis de comunicació audiovisual han d’assegurar la qualitat professional de la informació i l’expressió de la pluralitat social en les seves
diverses dimensions: política, cultural i religiosa. En els
mitjans de titularitat privada, aquesta obligació s’ha de
complir sens perjudici que el mitjà tingui una línia editorial pròpia.
2. Es garanteix el dret dels professionals dels mitjans a
la clàusula a l’objecció de consciència i el secret professional.
3. En els períodes electorals, els mitjans de comunicació han de garantir especialment la pluralitat informativa. Els mitjans públics han d’assegurar una informació suficient sobre les diverses ofertes electorals i sobre
l’activitat dels representants sortints.

TÍTOL VI. DE

LA PUBLICITAT, DE LA TELEVENDA I DEL

PATROCINI

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 86. DEFINICIONS
Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per:
a) Publicitat: qualsevol forma de missatge emès, mitjançant contraprestació i per encàrrec d’una persona
física o jurídica, pública o privada, en relació amb una
activitat comercial, industrial, artesana o professional,
amb la finalitat de promoure la contractació de béns
mobles o immobles o de serveis de qualsevol tipus.
També s’entén per publicitat qualsevol forma de missatge audiovisual emès per compte de tercers per a promoure actituds o comportaments entre els telespectadors.

c) Preservar el valor i la integritat de les obres audiovisuals.
ARTICLE 88. PUBLICITAT I TELEVENDA IL·LÍCITES
a) Les que atempten contra la dignitat humana.
b) Les que vulneren els valors i els drets reconeguts per
la Constitució, especialment els que reconeixen els articles 18 i 20.4. Els anuncis que presenten les dones
d’una manera vexatòria s’entenen inclosos en aquesta
lletra. Tenen la condició de vexatòries la utilització
particular i directa del cos o de parts del cos com un
simple objecte desvinculat del producte que es pretén
promoure, i la utilització de la imatge associada a comportaments estereotipats que vulnerin els fonaments del
nostre ordenament.
c) Les que fomenten males pràctiques alimentàries o
qualsevol altre comportament perjudicial per a la salut
o la seguretat humanes o per la protecció del medi
ambient.
d) Les que atempten contra el respecte a la dignitat de
les persones o a les seves conviccions religioses i polítiques.
e) Les que discriminen per motius de naixement, raça,
sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.
f) Les que inciten a la violència o a comportaments
antisocials, apel·len a la por o a la superstició o fomenten abusos, imprudències, negligències o conductes
agressives.
h) Les que indueixen a la crueltat o al maltractament
dels animals o a la destrucció de béns de la natura o de
béns culturals.
i) Les que utilitzen tècniques subliminars, en el sentit
de les que contenen els elements recollits per la legislació sobre publicitat referits a publicitat subliminar.

b) Televenda: la radiodifusió televisiva d’ofertes directes al públic per a l’adquisició o l’arrendament de tota
mena de béns i drets o la contractació de serveis a canvi
d’una remuneració.

2. Són il·lícites la publicitat enganyosa, la deslleial i la
subliminar, en els termes establerts i definits per la legislació general sobre publicitat.

c) Patrocini publicitari: el contracte en virtut del qual
una persona física o jurídica –anomenada patrocina-

ARTICLE 89. PUBLICITAT I TELEVENDA PROHIBIDES
1. Són publicitat i televenda prohibides:
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a) Qualsevol forma directa o indirecta de publicitat i
televenda de cigarrets i altres productes del tabac.
b) Qualsevol forma directa o indirecta de publicitat de
medicaments o tractaments mèdics que només es puguin obtenir per prescripció facultativa.
c) La publicitat de contingut essencialment polític dirigida a la consecució d’objectius d’aquesta naturalesa,
sens perjudici de les normes aplicables establertes per
la legislació sobre règim electoral.
d) La televenda de medicaments, tractament mèdics i
productes sanitaris, en els termes establerts per la legislació sobre la matèria.
e) Qualsevol forma directa o indirecta de publicitat i de
televenda de begudes amb graduació alcohòlica superior a vint graus centesimals.
f) Qualsevol forma de publicitat i de televenda de begudes alcohòliques amb una graduació inferior a vint
graus centesimals en què es donin les circumstàncies
següents:
Primera. Anar dirigida específicament a menors d’edat,
en particular si presenten persones menors d’edat consumint les begudes alcohòliques a què es refereix
aquesta lletra.
Segona. Presentar el consum d’alcohol associat amb
una millora del rendiment físic, amb la conducció de
vehicles o amb l’èxit social o sexual.
Tercera. Suggerir que el consum d’alcohol té propietats
terapèutiques o un efecte estimulant o sedant, o que
constitueix un mitjà per a resoldre conflictes.
Quarta. Estimular el consum no moderat de begudes
alcohòliques o oferir una imatge negativa de l’abstinència o de la sobrietat i destacar com a qualitat positiva de
les begudes que tinguin alcohol.
g) La publicitat de serveis o establiments dedicats a la
prostitució, en horari protegit.
2. No es poden emetre simultàniament continguts editorials i publicitaris, llevat d’allò que prescriu l’article
94.5. La separació entre els continguts i la publicitat
s’ha d’indicar amb senyals acústics o visuals, segons
escaigui.
ARTICLE 90. PUBLICITAT I TELEVENDA ENCOBERTES
1. S’entén per publicitat encoberta la presentació verbal, visual o sonora dels béns, els serveis, el nom, la
marca o les activitats d’un productor de mercaderies o
d’un prestador de serveis en programes o altres continguts editorials en què aquesta presentació tingui finalitat publicitària i pugui induir el públic a error sobre la
veritable naturalesa de la presentació.
2. La publicitat encoberta està prohibida si la referència
verbal, visual o sonora a mercaderies, serveis, marques
o noms de productors o prestadors de serveis particulars
té una prominència indeguda, sia per la recurrència de la
seva presència o per la manera com es presenten o destaquen.
3. Per a avaluar el caràcter indegut de la prominència a
què es refereix l’apartat 2, l’autoritat audiovisual ha de
considerar les necessitats editorials, les característiques
3.01.02.
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del programa en què s’insereix la publicitat encoberta
i la concurrència o no d’una influència o un condicionament del contingut editorial amb finalitats comercials.
4. No té la condició de publicitat encoberta la presentació d’esdeveniments oberts al públic organitzats per
terceres persones, si els drets d’emissió estan cedits a
un operador i la participació d’aquest darrer es limita a
la retransmissió de l’esdeveniment i no es produeix cap
desviació intencionada per a realçar-ne el caràcter publicitari.
5. Els programes informatius, documentals, religiosos
i infantils no poden incloure publicitat encoberta.
6. Els programes que inclouen publicitat encoberta ho
han d’advertir a l’inici, de manera visual o sonora, segons que escaigui, amb la inserció d’una llista dels
anunciants dels quals es farà publicitat en el programa.

CAPÍTOL II. FORMA I PRESENTACIÓ DE LA PUBLICITAT I LA
TELEVENDA

ARTICLE 91. PRINCIPI DE SEPARACIÓ ENTRE EL CONTINGUT
EDITORIAL I EL PUBLICITARI
1. La forma i la presentació de la publicitat i la
televenda ha de garantir que els destinataris no confonen el contingut editorial i el publicitari, de tal manera que ambdós continguts siguin fàcilment identificables.
2. La separació preceptiva del contingut editorial i el
publicitari pot ser temporal o espacial, mitjançant un
senyal visual o un d’acústic, en funció de la forma de
publicitat emprada i si es tracta de serveis de difusió de
televisió o ràdio.
3. L’autoritat audiovisual ha d’establir, mitjançant instrucció, els preceptes específics i pertinents pel que fa
a la inclusió, la identificació i la col·locació d’espais
publicitaris en televisió i ràdio, a l’efecte del compliment del principi de separació entre el contingut editorial i el publicitari.

CAPÍTOL III. LA PROTECCIÓ DELS MENORS
ARTICLE 92. PRINCIPIS GENERALS
1. La publicitat i la televenda no poden incloure imatges o missatges que puguin perjudicar moralment o físicament els menors. A aquest efecte, s’han de respectar els principis següents:
a) No incitar directament els menors a comprar un producte o contractar un servei de manera que exploti la
seva inexperiència o la seva credulitat. Tampoc no pot
incitar-los a persuadir els seus pares o tutors, o els pares o tutors de tercers, perquè comprin els productes o
contractin els serveis de què es tracti.
b) No pot explotar, en cap cas, l’especial confiança dels
infants en els seus pares, professors o altres persones.
c) No pot presentar els infants en una situació perillosa sense un motiu que ho justifiqui.

Núm. 214

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

4 d’agost de 2005
33

d) Les joguines, quan són l’objecte de la publicitat o la
televenda, no poden conduir a error sobre les característiques que tenen, ni sobre la seva seguretat, ni tampoc sobre la capacitat i l’aptitud necessàries perquè els
infants en puguin fer ús sense fer-se mal ni fer-ne a tercers.
2. L’autoritat audiovisual ha de vetllar pel compliment
de la legislació aplicable a la publicitat i la televenda
adreçada als infants o als adolescents o protagonitzada
per aquests. A aquest efecte, aquesta autoritat:
a) Ha de dictar i fer complir les disposicions sobre la
matèria.
b) Ha de promoure la coregulació i l’autoregulació amb
els diversos agents implicats amb l’activitat de publicitat, televenda i patrocini en els supòsits en què no hi
hagi normativa aplicable o per tal de complementar-la.
ARTICLE 93. DIFUSIÓ

DE PUBLICITAT I TELEVENDA EN

BLOCS I AÏLLADA

La difusió de publicitat i televenda s’ha de fer en blocs,
encara que excepcionalment es poden admetre publicitat i anuncis de televenda aïllats, sota determinades
condicions, que han d’atendre l’escassetat d’oferta o
demanda pel que fa al temps disponible o sol·licitat per
a publicitat o televenda.
ARTICLE 94. INSERCIÓ ENTRE PROGRAMES I INTERRUPCIONS PUBLICITÀRIES

1. L’autoritat audiovisual ha de vetllar perquè la inserció de publicitat i d’anuncis de televenda respecti el
principi general d’inserció entre programes i les regles
generals sobre interrupcions publicitàries de la programació establertes per la legislació aplicable.
2. Les interrupcions publicitàries han de respectar la
unitat, el valor, la qualitat, les pauses naturals, la durada i la naturalesa dels programes, de manera que no
perjudiquin en cap cas els drets dels titulars dels programes dins els quals es produeix la interrupció, ni els
destinataris de l’activitat audiovisual.
3. En aplicació dels criteris generals a què fa referència
l’apartat 2, s’han de respectar les regles especials següents:
a) En els programes compostos per parts autònomes
només es poden inserir publicitat i anuncis de televenda
entre les parts autònomes.
b) En les emissions o programes esportius o d’esdeveniments o espectacles d’estructura similar en què hi
hagi intervals de temps entre cadascuna de les parts que
els componen, només es poden inserir publicitat i anuncis de televenda durant aquests intervals. A aquest efecte, l’interval ha de tenir caràcter natural, no accidental
i vinculat directament amb l’estructura de l’esdeveniment o espectacle.

publicitat i televenda, amb l’excepció dels que tenen
una durada programada superior a trenta minuts.
e) Les obres audiovisuals, com ara llargmetratges cinematogràfics, amb una durada programada de transmissió
superior a quaranta-cinc minuts, es poden interrompre
una vegada per cada període complet de quaranta-cinc
minuts. No obstant això, es pot autoritzar una altra interrupció si la durada total de la transmissió programada
excedeix com a mínim en vint minuts de dos o més dels
períodes temporals inicialment referits. Aquestes interrupcions han de respectar la integritat i el valor de l’obra,
i no se’n poden ometre els títols de crèdit. S’exceptuen
d’aquest apartat les sèries, els serials i les emissions d’entreteniment.
f) No es pot inserir publicitat ni televenda en l’emissió
de serveis religiosos.
4. Si la forma de publicitat, per les seves característiques d’emissió, pot confondre els espectadors sobre el
seu caràcter publicitari, s’ha de superposar, de manera
permanent i clarament llegible, una transparència amb
la indicació que és publicitat. Sens perjudici d’altres
supòsits, els publireportatges i les telepromocions resten subjectes a aquesta obligació.
5. Durant les emissions esportives es poden inserir missatges publicitaris i de televenda, mitjançant transparències o qualsevol tractament de la imatge, amb les
condicions següents:
a) Que es produeixi en els moments en què el desenvolupament de l’esdeveniment estigui aturat.
b) Que no pertorbi la visió de l’esdeveniment.
c) Que les transparències emprades no ocupin més
d’una sisena part de la pantalla.
d) Que els missatges consisteixin, exclusivament, en
textos escrits o en imatges reals o d’animació del logotip de la marca.
6. Durant els períodes dedicats a la publicitat i als anuncis de televenda, els processos de tractament dels senyals originals no poden produir en els espectadors un
increment sonor notòriament perceptible respecte de
l’emissió immediatament anterior.

CAPÍTOL III. DURADA DELS ANUNCIS PUBLICITARIS I LA
TELEVENDA TELEVISIVA

ARTICLE 95. DURADA PER HORA I DIA
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de vetllar perquè l’activitat publicitària i la televenda respecti
els límits de durada que la legislació estableix per hora
de rellotge i per dia natural de programació.

c) En els programes o emissions no inclosos en les lletres a i b, les interrupcions successives per a la inserció
de publicitat i anuncis de televenda han d’estar separats
per períodes de temps de vint minuts com a mínim.

2. El temps total dedicat a l’emissió de publicitat en
totes les seves formes i a la televenda, exclòs el supòsit establert per l’apartat immediatament posterior, no
pot ésser superior al 20% del temps diari de programació. El temps d’emissió per anuncis publicitaris no pot
ésser superior al 15% del temps total diari d’emissió.

d) Els programes informatius, documentals, religiosos
i infantils no poden ésser objecte d’interrupcions per

3. Durant cadascuna de les hores naturals en què es
divideix el dia, el temps d’emissió dedicat a la publici3.01.02.
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tat en totes les seves formes no pot ésser superior a disset minuts. Durant el mateix període, i respectant el límit anterior, el temps dedicat a anuncis publicitaris i de
televenda, exclosa l’autopromoció, no pot ésser superior a dotze minuts.

seu nom o logotip al principi del programa o el contingut audiovisual.

4. Cada canal de televisió pot dedicar fins a tres hores
al dia a l’emissió de programes de televenda. Aquests
programes han de tenir una durada mínima ininterrompuda de quinze minuts i s’han d’identificar com a tal,
amb tota claredat, per mitjans òptics o acústics. Es poden difondre com a màxim vuit programes de televenda
per un canal de televisió no dedicat exclusivament a
aquesta activitat.

c) No incentivar la compra o la contractació de serveis
o productes propis o d’un particular mitjançant la promoció concreta d’aquests productes o serveis. No obstant això, es pot fer referència explícita a productes o
serveis del patrocinador o d’un tercer amb la finalitat
exclusiva d’identificar el patrocinador i aclarir el vincle entre el programa i l’empresa que el patrocina.

5. Als efectes d’aquesta llei, els anuncis de servei públic o de caràcter benèfic difosos gratuïtament no s’entenen com a publicitat.

ARTICLE 98. EMISSIONS I SUBJECTES EXCLOSOS DE L’AC-

6. Les limitacions temporals que aquest article imposa
a la televenda no són aplicables als canals de televisió
que es dediquen exclusivament a aquesta activitat, sia
amb caràcter d’autopromoció o amb caràcter de publicitat per compte de tercers. Aquests programes poden
emetre publicitat en les condicions i dins els límits establerts per aquesta llei, amb l’excepció de l’apartat 3
d’aquest article. Dins aquests programes, les condicions i els límits són diferents, segons que es tracti:
a) De la promoció de productes o serveis del titular del
canal. Per a aquesta promoció no són aplicables les limitacions temporals que estableixen els apartats anteriors.
b) De publicitat aliena. Per a aquesta són aplicables les
limitacions temporals que estableixen els apartats anteriors.
ARTICLE 96. LIMITACIONS A LA PRESÈNCIA DE CONTINGUTS PUBLICITARIS EN EL SERVEI PÚBLIC AUDIOVISUAL DE
CATALUNYA

1. El temps dedicat a l’emissió de continguts publicitaris en el marc de la prestació del servei públic audiovisual de Catalunya no pot excedir el 10% total diari
d’emissió.
2. En cadascuna de les hores naturals del dia, el temps
d’emissió dedicat a la publicitat, en totes les seves formes, no pot sobrepassar els dotze minuts. Així mateix,
i tot respectant aquest límit, el temps dedicat als continguts publicitaris i de televenda, excloent els espais
d’autopromoció, no pot sobrepassar els deu minuts en
el dit període.
3. L’emissió d’obres cinematogràfiques de durada superior als noranta minuts només pot ésser objecte d’una
sola interrupció publicitària, i les de durada inferior no
es poden interrompre.

b) Respectar la independència i la responsabilitat de
l’operador i de l’editor respecte al contingut de l’emissió.

TIVITAT DE PATROCINI

1. Està prohibit el patrocini d’informatius, emissions
d’actualitat política i programes religiosos i de programes o activitats audiovisuals similars.
2. Tampoc no es poden patrocinar les parts en què es
puguin dividir els programes referits a l’apartat 1, llevat de les parts dedicades a la informació esportiva i
meteorològica.
3. Resten exclosos d’activitat de patrocini aquells subjectes que tinguin com a activitat principal la fabricació
o la venda de productes o la realització de serveis que
tinguin prohibida la publicitat.

CAPÍTOL V. L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES EN L’ACTIVITAT PUBLICITÀRIA I ALTRES FORMES DE PUBLICITAT

SECCIÓ PRIMERA. L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES EN
L’ACTIVITAT PUBLICITÀRIA
ARTICLE 99. PRINCIPIS GENERALS
1. Els poders públics a Catalunya han d’impulsar el
desenvolupament de l’ús de les noves tecnologies en
l’activitat publicitària.
2. L’autoritat audiovisual ha de vetllar pel compliment
dels principis i les regles generals que informen i condicionen la regulació de l’activitat publicitària i la seva
adequada adaptació a les exigències específiques que
plantegin l’ús de les noves tecnologies per mitjà d’instrucció.
ARTICLE 100. PANTALLA DIVIDIDA
1. La pantalla dividida consisteix en la difusió simultània o paral·lela de continguts audiovisuals i comunicacions comercials que pot servir per a fer activitat publicitària i de patrocini.

Els patrocinadors tenen els deures següents:

2. L’ús de la pantalla dividida per a fer activitat publicitària ha de respectar la integritat i el valor dels continguts audiovisuals i les regles generals de publicitat,
especialment les relatives a la seva presentació, inserció i protecció de la dignitat de les persones. En aquest
sentit, compta íntegrament a efectes dels límits de
temps d’inserció publicitària. També ha de respectar les
prohibicions i les restriccions de publicitat per a alguns
productes.

a) Identificar-se clarament en el programa o el contingut audiovisual que contribueix a finançar mitjançant el

3. L’ús de la pantalla dividida per a fer activitat de patrocini ha de respectar els deures generales, especial-

CAPÍTOL IV. NORMES SOBRE EL PATROCINI TELEVISIU
ARTICLE 97. DEURES

I OBLIGACIONS PRINCIPALS DELS

PATROCINADORS

3.01.02.
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ment els relatius a la seva identificació, presentació i
durada, i que permetin el respecte a la integritat del
programa patrocinat.
ARTICLE 101. PUBLICITAT INTERACTIVA
1. La publicitat interactiva és la que permet als destinataris de l’activitat audiovisual donar informació directament a l’organisme de radiodifusió o emissor de la
publicitat, gràcies a un sistema de resposta que els permet actuar, d’una manera interactiva, en un entorn al
qual s’exposen voluntàriament durant el temps que ells
mateixos decideixen.
2. Només és objecte d’aquesta llei la publicitat interactiva a la qual s’accedeix des d’un anunci difós en el
marc d’un programa o un contingut audiovisual lineal.
Aquesta publicitat és subjecta a les disposicions generals sobre publicitat establertes per aquesta llei fins al
moment que els consumidors accedeixen a l’aplicació
interactiva.
3. La publicitat interactiva és sotmesa a les condicions
següents:
a) La icona per a accedir a l’entorn interactiu s’ha d’integrar en un espai publicitari, separat clarament del
contingut editorial de tal manera que permeti que els
consumidors la identifiquin. El dit espai publicitari pot
ésser un anunci convencional o un anunci que utilitzi la
tècnica de la pantalla dividida. En aquest segon cas,
s’ha d’obtenir l’autorització o l’acord dels titulars dels
drets del contingut audiovisual.
b) S’ha d’informar els consumidors del pas a l’entorn
interactiu, abans de fer-lo, mitjançant una pantalla interposada d’advertència, que ha d’aparèixer en activar
la icona d’accés i ha d’oferir l’opció de tornar a decidir si accedir o no a l’aplicació interactiva.
c) Els programes destinats a menors no poden contenir
icones que permetin l’accés a productes o serveis que
puguin infringir les normes sobre protecció de menors.
ARTICLE 102. PATROCINI VIRTUAL
1. El patrocini virtual és l’activitat de patrocini que utilitza publicitat virtual que permet inserir missatges
publicitaris, especialment durant l’emissió d’esdeveniments esportius, mitjançant una substitució virtual dels
cartells publicitaris instal·lats sobre terreny o mitjançant
la inserció de noves imatges. Aquesta activitat s’ha de
fer:
a) De manera que atengui la comoditat dels destinataris.
b) Amb respecte a la integritat i al valor del contingut
audiovisual en què s’insereix i amb respecte als interessos dels titulars de drets.
c) Amb l’acord previ de l’organitzador de l’esdeveniment emès i dels titulars dels drets.
d) De manera que compleixi les obligacions generals
de tota activitat de patrocini.

SECCIÓ SEGONA. ALTRES FORMES DE PUBLICITAT
ARTICLE 103. PRINCIPIS GENERALS
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén com a altres formes de publicitat les fórmules no convencionals de
publicitat per a les quals cal una peculiar adequació de
la normativa existent.
2. L’autoritat audiovisual ha de vetllar perquè la diversificació de formes de publicitat no posi en perill l’aplicació del règim jurídic general al qual resten sotmeses.
A aquest efecte, l’autoritat audiovisual ha d’establir les
instruccions pertinents per a adaptar la normativa a les
necessitats específiques o peculiaritats pròpies de les
altres formes de publicitat.
ARTICLE 104. DEFINICIONS
Tenen la condició d’altres formes de publicitat les següents, les quals, als efectes d’aquesta llei i de les normes que la desenvolupen, s’entenen per:
a) Emplaçament de producte: la presentació de béns,
productes, serveis o marques dins un programa, de manera natural al servei de l’obra, sense cap menció expressa de la relació entre el patrocinador i el patrocinat.
b) Moment intern: l’espai en què, sense interrupció del
programa que s’està emetent, el presentador fa referència als productes o serveis d’una marca comercial.
c) Reportatges informatius: les informacions relatives
a productes o serveis amb un propòsit clarament comercial que apareixen dins els programes informatius de
suposada objectivitat, i presentats com una notícia més.
d) Sobreimpressions o transparències: la superposició
d’un missatge comercial sobre una imatge, sense interrupció del programa, amb oferta de productes o serveis,
normalment en forma de franja horitzontal, on apareix
el nom del producte o altres elements.
e) Animació de símbols visuals: els jocs visuals realitzats amb imatges identificades amb les cadenes i amb
programes concrets.
f) Bloc curt: l’emissió d’espots agrupats en un tall publicitari de durada molt breu, mitjançant la intervenció
prèvia del presentador del programa interromput o
mitjançant algun sistema de senyalització ad hoc.
g) Telepromoció: l’espai d’una durada superior a la
d’un espot convencional que s’inclou dins un programa, o és adjacent a un programa, i que consisteix en la
promoció verbal o visual, amb l’ajut d’un presentador
o de personatges de ficció en el mateix plató del programa, de productes o serveis concrets d’un anunciant
amb la finalitat de promoure’n la contractació.
h) Autopromoció: la forma especial de publicitat mitjançant la qual l’organisme de radiodifusió televisiva
promou els seus propis productes, serveis, programes o
cadenes. No obstant això, les bandes d’anuncis consistents en extractes de programes tenen la condició de
programes.
i) Guionització: la intervenció conscient en el guió d’un
contingut audiovisual per a promoure la comercialització dels productes o els serveis d’una marca comercial, sense que el nom d’aquesta estigui identificat.
3.01.02.
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j) Publicitat estàtica: l’aparició de marques comercials
en els escenaris de retransmissions esportives o altres
esdeveniments.

b) No pot promoure ni desenvolupar campanyes que
tinguin com a finalitat destacar la gestió o els objectius
assolits pels poders públics.

f) Publireportatge o telereportatge: l’espai publicitari
d’una durada superior a un minut que es caracteritza
per la seva repetició, per no tenir una relació necessària amb la programació que interromp i per adoptar
normalment la forma d’un contingut informatiu.

c) No pot induir a confusió directa o indirecta en relació amb elements identificatius de partits polítics o de
les campanyes de propaganda electoral.

g) També tenen la condició d’altres formes de publicitat les que apareguin fruit de noves tecnologies aplicades a la publicitat.
ARTICLE 105. L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES EN L’ACTIVITAT PUBLICITÀRIA I NOVES TÈCNIQUES PUBLICITÀRIES

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de vetllar
pel compliment dels principis i les regles generals que
informen i condicionen la regulació de l’activitat publicitària i la seva adequada adaptació a les exigències
específiques que plantegin l’ús de les noves tecnologies
i noves tècniques publicitàries.
ARTICLE 106. REGLES ESPECIALS DE PUBLICITAT I PATRO-

d) Durant els períodes electorals, les administracions de
Catalunya únicament poden fer campanyes de caràcter
institucional destinades a informar els ciutadans sobre
la data en què han de tenir lloc les eleccions o el referèndum, el procediment per a votar i els requisits i tràmits del vot per correu. Aquestes campanyes en cap cas
no poden suggerir, directament o indirectament, opcions de vot.
e) El termini de prohibició de la publicitat institucional
durant els períodes electorals s’inicia el dia de la publicació de la convocatòria d’eleccions.
3. La publicitat institucional en els mitjans audiovisuals resta subjecta a autorització prèvia del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya als efectes de verificar el
compliment del que estableix l’apartat 2.

CINI A LA RÀDIO

1. Les normes que estableixen els títols V i VI relatives
a publicitat, televenda i patrocini són aplicables als
operadors de serveis de radiodifusió sonora.
2. Pel que fa al principi de separació entre els continguts editorials i els publicitaris, correspon al Consell de
l’Audiovisual de Catalunya l’establiment per instrucció
de les regles operatives corresponents, que han de respectar els criteris següents:
a) La inserció de missatges publicitaris, de patrocini o
televenda s’ha de fer en blocs, i preferentment entre dos
programes successius.
b) La inserció de missatges publicitaris, de patrocini o
televenda ha de respectar la integritat de les obres, les
peces musicals o els esdeveniments retransmesos. Se’n
poden exceptuar les retransmissions d’esdeveniments
d’una durada superior als quinze minuts.
c) No es poden incloure missatges publicitaris, de patrocini o televenda en els programes informatius, religiosos i infantils publireportatges radiofònics.
d) Els conductors o intervinents en un programa radiofònic no poden introduir els missatges de publicitat,
patrocini o televenda del programa corresponent ni
participar-hi. En cap cas no poden fer valoracions ni
apreciacions personals en relació amb els béns o els
serveis objecte de publicitat o patrocini.
ARTICLE 107. PUBLICITAT INSTITUCIONAL
1. La publicitat institucional per ràdio i televisió que
realitzin les administracions públiques de Catalunya és
subjecta a allò establert per la legislació reguladora de
la publicitat institucional.
2. La publicitat institucional ha de complir els requisits
següents:
a) Només pot tenir com a objecte la informació sobre
els serveis públics.
3.01.02.
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TÍTOL VII. DE LES COMPETÈNCIES PÚBLIQUES EN L’ÀMBIT
AUDIOVISUAL I DE L’AUTORITAT AUDIOVISUAL
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 108. FUNCIONS DEL PARLAMENT
1. El Parlament exerceix les funcions de control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les empreses i entitats que en depenen.
2. Les formes de control són les que determinen el
Reglament del Parlament, aquesta llei i la llei reguladora de la Corporació catalana de mitjans audiovisuals.
3. El Parlament, de conformitat amb les disposicions
establertes pel seu reglament, també exerceix les funcions que, en relació amb el Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, determinen la Llei de creació del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya i aquesta llei.
ARTICLE 109. COMPETÈNCIES DEL GOVERN
1. Correspon al Govern establir les directrius de l’acció
política en matèria audiovisual. En l’exercici d’aquesta funció, el Govern ha de respectar les competències
que aquesta llei i altres atribueixen al Parlament, als
municipis i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
2. És competència del Govern:
a) Vetllar per l’aplicació de les directrius de l’acció
política que, d’acord amb l’apartat anterior, ha establert
en matèria audiovisual.
b) Elaborar i proposar la normativa referent a l’ordenació dels serveis de comunicació audiovisual, en l’àmbit de les competències que li atribueix aquesta llei.
c) Planificar les inversions i el desenvolupament de les
infraestructures necessàries per a garantir el desenvolupament del sector audiovisual de Catalunya i altres sectors relacionats.
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d) Adoptar les mesures necessàries per a potenciar la
producció audiovisual i per a incentivar la introducció
d’innovacions tecnològiques i artístiques dins aquest
àmbit.
e) Adoptar les mesures necessàries per a afavorir l’ensenyament de les matèries relacionades amb el món
audiovisual en el sistema educatiu.
f) Establir i aplicar mesures de foment, protecció i promoció de l’activitat audiovisual sense ànim de lucre.
g) Establir i aplicar mesures de foment, protecció i promoció del sector audiovisual de Catalunya i mesures de
protecció i difusió del patrimoni audiovisual de Catalunya.
h) Planificar l’espai radioelèctric a Catalunya, amb
l’elaboració i l’aprovació dels plans tècnics corresponents, amb l’informe previ del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. En l’exercici d’aquesta funció ha de
dotar i potenciar les activitats de la televisió local o de
proximitat de manera equilibrada i equitativa a tot el
territori.
i) Negociar i signar el contracte programa pluriennal
amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals,
i també exercir les funcions que li pertoquin d’acord
amb la legislació vigent, com a part contractant, en
l’execució i el compliment del contracte programa.

ARTICLE 112. COMPOSICIÓ
1. Els membres que integren el Consell de l’Audiovisual de Catalunya són elegits d’acord amb el que estableix la llei que el crea.
2. Els candidats a membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya han de comparèixer davant una comissió parlamentària perquè la cambra n’avaluï la idoneïtat com a requisit previ al nomenament.
ARTICLE 113. FUNCIONS
A més de les funcions que els atribueix la Llei 2/2000,
del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, també són funcions del Consell:
a) Vetllar pel respecte dels drets i les llibertats en l’àmbit de la comunicació audiovisual de ràdio, televisió i
de qualsevol altre mitjà de transmissió de so i d’imatge.
b) Garantir el pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i cultural i també un equilibri territorial adequat
en els mitjans de titularitat pública i en el conjunt del
sistema audiovisual de Catalunya.
c) Vetllar pel compliment de les missions de servei públic i especialment de les que estableix el contracte
programa.

k) Exercir les altres atribucions que li reserven aquesta llei o altres.

d) Instar l’òrgan competent de l’Administració de la
Generalitat a exercir les funcions inspectores establertes per l’article 126.2 d’aquesta llei.

3. Correspon al Govern la potestat reglamentària per al
desenvolupament i l’execució d’aquesta llei, llevat dels
aspectes que aquesta llei encomana al Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

e) Atorgar les llicències que habiliten per a l’exercici de
la llibertat de comunicació audiovisual i garantir el
compliment de les seves condicions.

ARTICLE 110. COMPETÈNCIES DELS MUNICIPIS

f) Garantir el compliment de les obligacions del operadors derivades del que estableix aquesta llei i les altres
disposicions aplicables.

1. Correspon als municipis adoptar les decisions necessàries per a crear, modificar, suprimir i regular els mitjans públics de la seva titularitat dins el marc establert
pel títol tercer d’aquesta llei.

2. Exercir la potestat d’inspecció, control i sanció que
li atribueix aquesta llei.

2. Aquesta competència es pot exercir en col·laboració
amb altres entitats locals amb l’ús dels instruments associatius i de cooperació que estableix la legislació
general.

3. Posar en coneixement de les autoritats competents
les infraccions que adverteixi respecte del compliment
pels operadors o altres persones de les obligacions establertes per la normativa audiovisual i de la societat de
la informació, quan es tracti d’activitats audiovisuals no
incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.

CAPÍTOL II. EL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALU-

ARTICLE 114. POTESTATS

NYA

ARTICLE 111. NATURALESA
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya actua com
a autoritat reguladora i executiva dotada de plena independència respecte del Govern i de les administracions
públiques per a l’exercici de les seves funcions. Té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar en
l’àmbit del dret públic i privat. Gaudeix d’autonomia
organitzativa, de funcionament i pressupostària,
d’acord amb la Llei.
2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya es regeix
pel que estableix aquesta llei i la seva llei específica.

Per al compliment de les seves funcions, el Consell pot
exercir les potestats següents:
a) Adoptar mesures cautelars en cas d’urgència justificada per a evitar que l’incompliment de les obligacions
produeixi un perjudici greu i irreparable al pluralisme,
la llibertat de comunicació o els drets dels ciutadans.
Aquestes mesures poden comportar la suspensió provisional de l’eficàcia de la llicència.
b) Requerir informació i demanar la compareixença
dels operadors.
c) Ordenar el cessament de les actuacions que incompleixin les condicions de la llicència.
d) Establir acords amb els operadors que persegueixin
el cessament d’actuacions susceptibles de produir un
3.01.02.
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incompliment de la llei o de les condicions de la llicència, segons el criteri manifestat pel Consell. Aquests
acords no vinculen l’autoritat audiovisual si la situació
de fet respecte d’un element essencial de la decisió ha
canviat, l’operador incompleix el compromís o aquest
s’ha fonamentat en informacions incompletes, inexactes o enganyoses.

TÍTOL VIII. DEL FOMENT, DE LA PROMOCIÓ I DE LA PROTECCIÓ DE L’AUDIOVISUAL CATALÀ

e) Imposar multes coercitives per a garantir el compliment de les obligacions dels operadors envers l’autoritat audiovisual, especialment pel que fa als deures derivats de l’exercici de les potestats anteriors i de les
potestats d’inspecció i control.

1. Correspon al Govern de la Generalitat el foment, la
promoció i la protecció de l’audiovisual català, tant pel
que fa al sector industrial i professional, com pel que fa
a la producció i la potenciació d’obres i continguts audiovisuals.

2. La potestat a què es refereixen les lletres a i c s’han
d’adoptar en el marc que determina el règim sancionador establert per aquesta llei.

2. Als efectes del foment, la promoció i la protecció de
l’audiovisual s’han de prioritzar les obres catalanes o
els programes que compleixin els requisits següents:

ARTICLE 115. POTESTAT REGLAMENTÀRIA
El Consell té potestat reglamentària per a desenvolupar
els preceptes d’aquesta llei i de les altres lleis en matèria audiovisual en els àmbits relatius a les condicions
aplicables als títols habilitants per a l’exercici de la llibertat de comunicació i a les obligacions a què resten
subjectes els operadors d’acord amb llei. Les disposicions reglamentàries del Consell reben el nom d’instruccions.
ARTICLE 116. RELACIONS AMB EL PARLAMENT
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya es relaciona amb el Parlament d’acord amb el que estableixi el
Reglament de la cambra.
2. El Parlament pot demanar al Consell l’elaboració
d’informes, estudis i propostes sobre l’àmbit de la comunicació audiovisual i informació relacionada amb
l’exercici de les seves competències.
ARTICLE 117. REGISTRE D’OPERADORS

CAPÍTOL I. OBLIGACIONS DELS OPERADORS DE TELEVISIÓ
ARTICLE 118. LES POLÍTIQUES D’IMPULS DE L’AUDIOVISUAL CATALÀ

a) Ésser produïdes en llengua original catalana.
b) Tenir un 51% dels responsables artístics, tècnics i de
continguts residents en els territoris compresos en àmbits lingüístics de parla catalana.
3. Les obres a què fa referència l’apartat 2 han de complir, a més, alguna de les condicions següents:
a) Ésser realitzades per un productor, o més d’un, establerts a Catalunya o en altres territoris de parla catalana.
b) Tenir una producció supervisada i controlada per un
productor, o més d’un, establerts a Catalunya o en altres territoris de parla catalana.
c) Finançar-ne el cost total de producció mitjançant la
contribució majoritària de productors establerts a Catalunya o en altres territoris de parla catalana, en supòsits
de coproducció, sempre que aquesta no estigui controlada per un o més productors establerts fora de Catalunya o dels territoris de parla catalana.

DE SERVEIS DE

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

ARTICLE 119. OBLIGACIONS DELS OPERADORS DE TELEVI-

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de portar un registre d’operadors de serveis de comunicació
audiovisual.

SIÓ DE CONTRIBUIR AL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR
AUDIOVISUAL I DE LA CINEMATOGRAFIA

2. En el registre d’operadors de serveis de comunicació
audiovisual ha de constar:
a) Els prestadors de servei públic de comunicació audiovisual d’acord amb el que estableix aquesta llei.

1. Correspon al contracte programa pel que fa als mitjans públics, i al títol habilitant pel que fa als privats, la
delimitació de l’abast i els termes del compliment de
l’obligació de contribuir al desenvolupament del sector
audiovisual i de la cinematografia. A aquest efecte,
s’han d’incloure les disposicions relatives a:

b) Les llicències i les comunicacions per a la prestació
de serveis de comunicació audiovisual i totes les incidències i els canvis que n’afectin el règim, d’acord amb
el que estableix aquesta llei.

a) El percentatge d’obres europees.

c) Les decisions adoptades en relació amb el compliment de la llicència i dels drets i deures establerts legalment.

d) El percentatge de producció pròpia.

d) Les altres dades i informacions que es determini per
instrucció.
3. L’organització i les normes de funcionament
d’aquest registre, que ha d’ésser públic, s’han d’establir
per instrucció.

3.01.02.
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b) El percentatge d’obres de productors independents.
c) El percentatge d’obres catalanes.
e) Les franges horàries en què s’han d’aplicar aquests
percentatges.
f) El percentatge de finançament d’obres europees.
2. L’abast i els termes del compliment de l’obligació
dels operadors de televisió establerta per aquest article
s’ha d’adequar a les diverses modalitats de televisió. A
aquest efecte s’han d’establir percentatges diferents en
funció de si la prestació del servei de televisió és
d’abast nacional o local, o és en obert o subjecte a tecnologia d’accés condicional. També s’han d’adequar
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els percentatges quan l’oferta de televisió sigui un conjunt de canals de televisió (plataforma).
3. L’autoritat audiovisual, mitjançant instrucció, ha de
determinar les condicions que han de regir aquestes
obres per a ésser incloses en les obligacions establertes.
4. L’autoritat audiovisual, mitjançant instrucció, ha de
determinar les condicions d’aplicació del percentatge
de finançament d’obra europea.
ARTICLE 120. GARANTIA DE LA INTEGRITAT DE LES OBRES
CINEMATOGRÀFIQUES

1. Els operadors de servei públic poden incloure una
única interrupció publicitària durant l’emissió d’obres
cinematogràfiques de durada superior als noranta minuts.
2. Els operadors de televisió han de respectar en les
interrupcions publicitàries la integritat de l’obra i els
drets subjacents.

CAPÍTOL II. FOMENT DE LA INDÚSTRIA CINEMATOGRÀFICA I DEL SECTOR DE L’AUDIOVISUAL
ARTICLE 121. ACCIONS DE FOMENT
1. El Govern de la Generalitat, sens perjudici del compliment de la normativa comunitària sobre ajuts públics, ha de fomentar el desenvolupament de la indústria audiovisual i cinematogràfica de Catalunya. A
aquest efecte ha d’adoptar les mesures de foment següents:
a) L’establiment d’un sistema d’ajuts específics per al
desenvolupament de projectes i l’elaboració de guions.
b) L’accés al crèdit, la concessió d’ajuts, les mesures de
suport fiscal i el mecenatge per a la producció i la coproducció d’obres audiovisuals catalanes.
2. El Govern de la Generalitat pot, també, establir mecanismes financers i de crèdit per a la distribució i la
difusió d’obres audiovisuals catalanes i per a les indústries tècniques.
3. El Govern de la Generalitat ha d’adoptar línies d’ajut
per a la formació de professionals audiovisuals que intervenen en la producció d’obres audiovisuals catalanes.

ARTICLE 123. PROTECCIÓ DE L’AUDIOVISUAL CATALÀ
1. El Govern de la Generalitat ha de vetllar per la salvaguarda i la difusió del patrimoni cinematogràfic català.
2. El Govern de la Generalitat ha de crear i regular per
reglament l’arxiu al qual s’ha d’encomanar la catalogació, la conservació, la restauració i la posada a disposició amb la finalitat de consulta per als interessats, dels
programes i les obres audiovisuals a què es refereix
l’apartat 1.
3. Els operadors de mitjans de difusió audiovisuals han
d’efectuar, en els termes que s’estableixin per reglament, el dipòsit d’una còpia amb suport digital de cadascun dels programes i les obres de producció pròpia,
amb posterioritat a la seva difusió, sens perjudici de la
protecció dels drets relatius a la propietat intel·lectual
establerts per la legislació vigent.
4. Els operadors de mitjans públics de difusió audiovisual han de dur a terme la digitalització del patrimoni
audiovisual de què disposin per a garantir-ne la conservació mitjançant la tecnologia digital o la que en el futur la pugui substituir.
5. El Govern de la Generalitat ha d’adoptar les mesures necessàries per a promoure la digitalització del patrimoni audiovisual dels operadors de mitjans privats de
difusió audiovisual.
ARTICLE 124. PROMOCIÓ DE L’ESPAI AUDIOVISUAL CATALÀ
1. El Govern de la Generalitat ha de promoure un espai
audiovisual català, mitjançant convenis entre els governs de tots els territoris de l’àmbit lingüístic català,
amb la finalitat de treballar conjuntament en aspectes
de programació i de projecció internacional.
2. El Govern de la Generalitat ha d’establir les mesures
adients per a la promoció de les obres audiovisuals catalanes en totes les seves modalitats d’expressió i mitjançant totes les formes de difusió. A aquest efecte, ha
d’adoptar mesures específiques per a la promoció a
l’exterior de les obres catalanes, especialment les d’interès cultural i artístic.
3. La Generalitat de Catalunya pot subscriure convenis
perquè els operadors audiovisuals públics de Catalunya
puguin emetre en els territoris amb els quals Catalunya
tingui espais radioelèctrics confrontats, i també, permetre la recepció a Catalunya en concepte de reciprocitat.

4. El Govern de la Generalitat pot crear i gestionar un
fons de sosteniment de la indústria de l’audiovisual.
5. En l’adaptació de la normativa comunitària el Govern ha d’establir quotes de pantalla.

TÍTOL IX. DE L’ACTIVITAT D’INSPECCIÓ I DEL RÈGIM D’IN-

ARTICLE 122. FOMENT DE LA CULTURA AUDIOVISUAL
El Govern de la Generalitat ha de fomentar una cultura catalana audiovisual de qualitat mitjançant les mesures següents:

CAPÍTOL I. INSPECCIÓ I CONTROL DE LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

a) Afavorir l’ensenyament de l’audiovisual en el sistema educatiu.
b) Incentivar la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica i artística.

FRACCIONS I DE SANCIONS

ARTICLE 125. COMPETÈNCIA
1. Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya
la inspecció i el control de les activitats dels prestadors
de serveis de comunicació audiovisual, en relació amb
el compliment de les obligacions que els corresponen
d’acord amb allò previst per aquesta llei i les altres que
siguin aplicables.
2. Correspon a l’òrgan competent dins l’Administració
de la Generalitat, d’ofici o a instància del Consell de
3.01.02.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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l’Audiovisual de Catalunya, l’exercici d’activitats
d’inspecció dels aspectes tècnics de la prestació de serveis de comunicació audiovisual, en particular, pel que
fa a les característiques i l’estat de les instal·lacions i
equips emprats i a les condicions d’ús de l’espectre
radioelèctric. Les dades obtingudes com a conseqüència de la realització d’aquestes activitats d’inspecció
han d’ésser trameses al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, a l’efecte de l’exercici de les potestats de
sanció establertes per aquest títol.
ARTICLE 126. ACTIVITATS D’INSPECCIÓ
1. L’exercici d’activitats d’inspecció per part de l’autoritat audiovisual comprèn els àmbits següents:
a) Els continguts difosos en la prestació de serveis audiovisuals, a l’efecte de la verificació del compliment
de les diverses obligacions i dels límits que, en relació
amb aquests continguts, estableixen aquesta llei i les
altres que siguin aplicables, o se’n preveu la imposició.
b) Les condicions i la capacitat d’influència en el mercat, i, d’una manera particular, en els processos de formació de l’opinió pública, per part dels prestadors de
serveis audiovisuals, a l’efecte de la verificació del
compliment de les obligacions i els límits en matèria de
pluralisme de la comunicació audiovisual al públic establerts per aquesta llei.
c) Qualsevol altre fet o circumstància que sigui pertinent per a controlar el compliment, per part dels prestadors de serveis audiovisuals, de tota la resta d’obligacions i deures que siguin exigibles d’acord amb aquesta
llei i les altres que siguin aplicables.
2. L’accés a les dependències, les instal·lacions i els
dispositius tècnics, i també a les dades, els registres o
els documents continguts en suport de caràcter físic o
electrònic, si és necessari d’acord amb allò previst per
l’apartat 1, l’han de dur a terme funcionaris públics als
quals es reconegui legalment la condició d’autoritat.
3. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual estan obligats a facilitar, en tot allò que sigui necessari,
les actuacions inspectores establertes per aquest precepte. Aquesta obligació afecta les persones físiques que en
tinguin la condició, els corresponents representants legals en el cas que es tracti d’una persona jurídica i, si
escau, els responsables de la realització de les activitats
en el moment de dur-se a terme les dites actuacions.

CAPÍTOL I. INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 127. POTESTAT SANCIONADORA
Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya
l’exercici de la potestat sancionadora en relació amb la
prestació de serveis audiovisuals, d’acord amb el règim
d’infraccions i sancions establert per aquest capítol.
ARTICLE 128. SUBJECTES RESPONSABLES
1. Han d’ésser sancionades com a responsables de les
infraccions tipificades per aquesta llei les persones físiques o jurídiques, de naturalesa pública o privada, a
qui se’n pugui atribuir la comissió, encara que sigui per
inobservança.
3.01.02.
3. TRAMITACIONS EN CURS

2. En el cas dels prestadors del servei públic audiovisual, sia de competència de la Generalitat o dels ens i
consorcis locals, l’autoritat audiovisual no en pot acordar en cap cas la suspensió o el cessament de les activitats. La imposició de les sancions que siguin procedents com a conseqüència d’haver incorregut en alguna
de les conductes infractores descrites al llarg d’aquest
capítol s’entén sens perjudici de les conseqüències que
es derivin de les disposicions establertes pel contracte
programa i de l’exercici de les facultats de control en
relació amb la prestació del servei públic que corresponen al Consell de l’Audiovisual de Catalunya i al Parlament de Catalunya.
ARTICLE 129. TIPIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ
1. Són infraccions administratives les accions i les omissions tipificades i sancionades com a tal per aquesta llei.
El Govern pot introduir per reglament especificacions i
graduacions al dit conjunt d’infraccions i sancions en els
casos en què permetin una identificació més correcta de
les conductes o una determinació més precisa de les sancions. En cap cas no es poden introduir per reglament
infraccions o sancions noves, ni es pot alterar la naturalesa o el límit de les que regula aquesta llei.
2. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus
i lleus.
ARTICLE 130. INFRACCIONS MOLT GREUS
Són infraccions molt greus:
a) La prestació de serveis de comunicació audiovisual
en els termes establerts per aquesta llei sense disposar
de la llicència corresponent o sense haver dut a terme
la comunicació prèvia preceptiva, segons que correspongui. A l’efecte de la determinació del subjecte responsable de la comissió d’aquesta infracció, el Consell
de l’Audiovisual de Catalunya ha d’identificar la persona física o jurídica a qui es pugui atorgar la condició
de responsable editorial dels continguts que es difonen.
b) L’incompliment dels que han estat enunciats com a
principis bàsics de la regulació dels continguts audiovisuals. Sens perjudici d’allò expressament establert
per aquesta llei, la determinació de la comissió d’aquesta infracció requereix, si escau, la comprovació dels
termes en què aquests principis han estat definits i explicitats per mitjà de la instrucció del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, així com dels termes en què
han estat definits i assumits com a deures específics a
càrrec dels prestadors de serveis audiovisuals en el
marc dels acords que hagin establert amb el Consell.
c) L’incompliment de qualsevol dels deures imposats
d’acord amb aquesta llei en relació amb la protecció de
la infància i la joventut, sia per part dels prestadors de
serveis de comunicació audiovisual o dels operadors de
xarxes de comunicacions electròniques per a la distribució de programes de ràdio i televisió al públic.
d) La difusió de publicitat subliminar i l’incompliment
dels límits generals a la realització d’activitats publicitàries establerts per aquesta llei.
e) L’impediment o l’obstrucció de la realització de les
activitats inspectores establertes pel capítol anterior.
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ARTICLE 131. INFRACCIONS GREUS
Són infraccions greus:
a) La no difusió de les comunicacions d’interès públic
del Govern de l’Estat i del Govern de la Generalitat
d’acord amb els termes establerts per aquesta llei.
b) L’omissió dels deures de senyalització que hagi establert el Consell de l’Audiovisual de Catalunya
d’acord amb aquesta llei.
c) La no-adopció de les mesures necessàries per a garantir l’accés de les persones amb discapacitat als continguts
audiovisuals en els termes establerts pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya d’acord amb aquesta llei.
d) La realització de qualsevol acció orientada a impedir el gaudi efectiu, per part dels ciutadans, del seu dret
a accedir als esdeveniments d’interès general definits
per aquesta llei.
e) L’incompliment de les obligacions que en matèria de
publicitat, patrocini i televenda corresponen als prestadors de serveis de comunicació audiovisual d’acord
amb allò previst per aquesta llei, incloent-hi els deures
de garantia de la integritat de les obres cinematogràfiques, llevat d’aquells casos en què es tracti d’una infracció tipificada com a molt greu.
f) L’omissió de qualsevol dels deures en relació amb la
presència de la llengua i la cultura catalanes i de la llengua aranesa en la comunicació audiovisual, d’acord
amb les disposicions d’aquesta llei.
g) L’incompliment de les obligacions establertes per
aquesta llei en matèria de difusió d’obres audiovisuals
europees.
h) L’incompliment de les obligacions establertes per
aquesta llei en matèria de contribució al desenvolupament del sector audiovisual i de la cinematografia.
i) L’incompliment dels deures que corresponen als titulars de llicències per a la prestació de serveis audiovisuals, d’acord amb allò previst per aquesta llei i pels
mateixos termes de la llicència.
j) L’incompliment dels deures que corresponen als prestadors de serveis audiovisuals sotmesos al règim de comunicació prèvia, d’acord amb allò previst per aquesta
llei, i pel que fa als deures específics que el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya els hagi imposat.
k) L’incompliment dels compromisos adquirits pels
prestadors de serveis audiovisuals en relació amb les
diverses obligacions que els imposa aquesta llei, en el
marc d’acords establerts amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i llevat dels casos en què es tracti
d’una infracció tipificada com a molt greu.
l) L’incompliment de les obligacions imposades per la
llei als operadors de xarxes i serveis de comunicacions
electròniques i als operadors de serveis d’accés condicional.
ARTICLE 132. INFRACCIONS LLEUS

no constitueixin un incompliment clar de les obligacions establertes o imposades en el règim de la llicència
o la comunicació prèvia.
b) L’incompliment del deure de presentació anual de la
declaració responsable del compliment de les obligacions derivades de la llei o del règim de llicència o la
comunicació prèvia, o la presentació d’aquesta amb
mancances o omissions greus.
c) L’omissió del deure de respondre als requeriments
d’informació i tramesa de material audiovisual efectuats pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya en exercici de les seves funcions, llevat dels casos en què
aquests requeriments s’efectuïn en el marc de l’exercici
d’actuacions inspectores.
ARTICLE 133. PRESCRIPCIÓ DE LES INFRACCIONS
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres
anys; les greus, al cap de dos anys i les lleus, al cap
d’un any.
ARTICLE 134. SANCIONS
1. Les infraccions són sancionades de la manera següent:
a) Les molt greus, amb una multa des de 90.001 euros
fins a 300.000 euros i la suspensió de l’activitat per un
termini màxim de tres mesos. Aquesta suspensió s’ha
de complir mitjançant la difusió, per part de l’operador,
d’una imatge permanent en negre que ocupi el 100% de
la pantalla.
b) Les greus, amb una multa des de 12.001 euros fins
a 90.000 euros.
c) Les lleus, amb una multa de 600 euros fins a 12.000
euros.
2. En el supòsit de comissió reiterada en el termini d’un
any de dues infraccions molt greus, declarades així per
resolucions fermes, o d’una infracció molt greu i dues
o més de greus, o de tres o més infraccions greus, el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya pot acordar, en
el marc del procediment sancionador corresponent, el
cessament definitiu de la prestació de serveis audiovisuals per part del responsable. Si el responsable presta
els seus serveis, totalment o en part, per mitjà d’una
xarxa de comunicacions electròniques per a la distribució de programes de ràdio i televisió, el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya ha de posar en coneixement de l’operador l’ordre de cessament, a fi i efecte
d’obtenir-ne la col·laboració en l’execució de la sanció.
Això també és aplicable en els supòsits referits per la
lletra a de l’apartat anterior.
3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’imposar al responsable la difusió pública de la sanció i de la
conducta infractora de la qual es deriva, en els casos en
què es tracti d’infraccions greus o molt greus.
ARTICLE 135. GRADUACIÓ

Són infraccions lleus:

Per a la graduació de la sanció s’han de tenir en compte
les circumstàncies següents:

a) La presència de deficiències en matèria de continuïtat i de qualitat tècnica en la prestació de serveis de
comunicació audiovisual, en els casos en què aquestes

a) La gravetat de l’incompliment, entesa en termes
d’afectació als béns i valors jurídics protegits en l’establiment de la infracció corresponent.
3.01.02.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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b) La repercussió o l’impacte social de la comissió de
la infracció, en particular pel que fa a la influència que
ha tingut en el procés de formació plural de l’opinió pública.
c) El benefici que hagi reportat al responsable la comissió de la infracció. Quan en el procediment sancionador es constati aquest fet, la multa s’ha d’incrementar,
com a mínim, fins al doble del benefici obtingut per
l’infractor.
d) La naturalesa dels perjudicis causats.

procediment administratiu sancionador, que s’ha
d’efectuar dins els quinze dies següents a l’adopció
d’aquell i que pot ésser objecte de recurs. Les mesures
adoptades queden sense efecte si el procediment no
s’inicia en el dit termini o si l’acord d’iniciació no conté
un pronunciament exprés sobre aquestes mesures.

DISPOSICIÓ

ADDICIONAL.
LOCAL O DE PROXIMITAT

REGULACIÓ

DE LA TELEVISIÓ

e) L’existència d’intencionalitat o reiteració.

Els prestadors de serveis de televisió local o de proximitat han de garantir:

f) La reincidència, per haver comès més d’una infracció de la mateixa naturalesa en el termini d’un any,
sempre que ho hagi declarat una resolució ferma.

a) Una programació mínima de quatre hores diàries i de
trenta-dues hores setmanals.

ARTICLE 136. PRESCRIPCIÓ DE LES SANCIONS
Les sancions imposades per infraccions molt greus
prescriuen al cap de tres anys; les imposades per infraccions greus, al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus, al cap d’un any.

b) Una producció pròpia mínima del 50% de la programació total, compresos els programes en horari de
màxima audiència.
c) Una programació íntegra en català en els prestadors
públics i mínima del 50% en català, inclosos els programes en horari de màxima audiència, en els prestadors
privats.

CAPÍTOL II. PROCEDIMENT SANCIONADOR

d) Una presència mínima d’un 30% d’informatius en la
programació total de les televisions generalistes.

ARTICLE 137. DISPOSICIONS GENERALS EN MATÈRIA DE
PROCEDIMENT PER A L’APLICACIÓ DEL RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS ESTABLERT PER AQUESTA LLEI

e) Un màxim del 25% de programació de televisió de
proximitat en cadena.

1. Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya
la competència per a l’aplicació del règim d’infraccions
i sancions establert per aquesta llei.
2. En allò que no estigui expressament regulat per
aquesta llei, és aplicable la normativa vigent relativa a
l’exercici de la potestat sancionadora per part de l’Administració de la Generalitat.
ARTICLE 138. MESURES DE CARÀCTER PROVISIONAL
1. En qualsevol moment del procediment, el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya pot adoptar, d’ofici o a instància de part, i mitjançant un acord motivat que s’ha de
notificar als interessats, les mesures cautelars de caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució
final que pugui recaure. Aquest acord s’ha d’adoptar
amb l’audiència prèvia dels interessats, llevat que hi
hagi circumstàncies d’urgència i necessitat extraordinàries que ho impedeixin. En qualsevol moment posterior de la tramitació del procediment s’han d’aixecar
aquestes mesures si han desaparegut les causes que van
motivar-ne l’adopció. En qualsevol cas, les mesures
adoptades han d’ésser idònies, adequades i proporcionades en relació amb la finalitat perseguida i als valors,
principis o drets objecte de protecció.
2. Abans d’iniciar el procediment, en els casos d’urgència i quan siguin estrictament imprescindibles per a la
protecció provisional dels principis bàsics per a la regulació dels continguts audiovisuals, tal com han estat
definits per aquesta llei, el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya pot adoptar, d’ofici o a instància de part, i de
manera degudament motivada, les mesures corresponents. Aquest acord ha d’ésser notificat immediatament
als interessats. Les mesures provisionals s’han de confirmar, modificar o aixecar en l’acord d’iniciació del
3.01.02.
3. TRAMITACIONS EN CURS

f) Un màxim del 25% de sindicació de programes de
proximitat.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA
Els concursos per a l’adjudicació de concessions per a
la gestió del servei públic de televisió digital local
convocats d’acord amb la Llei 10/2005, del 14 de juny,
de mesures urgents per a l’impuls de la televisió digital terrestre, de liberalització de la televisió per cable i
del foment del pluralisme, amb anterioritat a l’entrada
en vigor d’aquesta llei i que encara no hagin estat resolts, s’han de continuar tramitant d’acord amb el procediment originalment establert, sens perjudici del que
estableix la disposició transitòria segona.
SEGONA
1. Els títols actuals per a la gestió indirecta del servei
públic de televisió de l’àmbit de Catalunya s’han de
transformar en llicències per a la prestació de serveis de
comunicació audiovisual de forma immediata des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, mitjançant la inscripció d’ofici en el Registre d’operadors de serveis audiovisuals.
2. Els nous títols habilitants s’han d’ajustar, pel que fa
a drets i obligacions, al que estableixen aquesta llei, les
normes que la desenvolupin i les altres que siguin aplicables.
3. El termini de vigència de les noves llicències és el
que resti del període original de les concessions transformades, entenent que aquest és el període inicial que
estableix l’article 36.1.
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4. Les disposicions establertes pels apartats anteriors
també són aplicables a les concessions per a la gestió
indirecta del servei públic de radiodifusió sonora.
TERCERA
Els mitjans audiovisuals de la Generalitat es regeixen
pel que estableix aquesta llei sobre el servei públic audiovisual, a partir de la seva entrada en vigor. Aquest
règim també és aplicable als mitjans audiovisuals
d’àmbit local sens perjudici, pel que fa a la televisió
digital local, del procediment que estableix la disposició transitòria primera. Les concessions adjudicades
d’acord amb aquell procediment resten substituïdes per
un règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai radioelèctric corresponent.

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’obtenció
de les guies de transport a les oficines
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00727/07

Canvi de Comissió tramitadora

QUARTA
Els titulars de concessions per a la prestació del servei
públic de televisió digital d’àmbit de Catalunya i els
titulars de concessions de televisió digital local atorgades en virtut de concursos convocats amb anterioritat a
l’entrada en vigor d’aquesta llei, poden emprar simultàniament la tecnologia analògica per a la difusió de les
emissions durant el procés de transició a la televisió
digital, d’acord amb les disponibilitats i la planificació
de l’espectre radioelèctric.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resten derogades les lleis que s’oposen al que estableix
aquesta llei.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta llei entra en vigor el mateix dia que es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2005
Marta Llorens i Garcia, G. P. de Convergència i Unió;
Joan Ferran i Serafini, G. P. Socialistes - Ciutadans pel
Canvi; Carmel Mòdol i Bresolí, G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; M. Dolors Comas d’Argemir i
Cendra, G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa; Santiago Rodríguez i Serra, G. P. Popular de Catalunya

Termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: G. P. del Socialistes - Ciutadans pel Canvi
(reg. 24851).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Proposició no de llei sobre la construcció d’una llar d’infants al barri
d’Artigas, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-00746/07

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg.
25182).
Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Proposició no de llei sobre la reclamació al Govern de l’Estat del desdoblament de la totalitat del traçat actual de
la carretera N-340, entre Amposta i
Sant Carles de la Ràpita (Montsià) i el
límit amb la província de Castelló
Tram. 250-00765/07

Tramesa a la Comissió

S’acorda d’obrir un termini per a presentar-hi esmenes,
les quals no podran ésser a la totalitat.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Termini: 15 dies hàbils (del 01.09.2005 al 17.09.2005).
Finiment del termini: 19.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.07.2005.
3.10.25.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).

Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.

Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Proposició no de llei sobre l’establiment d’una línia de crèdits tous per a
finançar el trasllat d’empreses afectades per l’execució de planejaments
urbanístics
Tram. 250-00766/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Proposició no de llei per la qual s’insta el Govern a impulsar un pla de xoc
industrial a la comarca d’Osona
Tram. 250-00768/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).

Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.

Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Proposició no de llei sobre l’hepatitis C
Tram. 250-00767/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Proposició no de llei per la qual s’insta el Govern a finançar l’adquisició
d’una estació meteorològica per al
municipi de Santa Maria de Besora
(Osona)
Tram. 250-00769/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).

Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.

Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Proposició no de llei sobre el millorament de les condicions econòmiques
dels músics de l’Orquestra Simfònica
del Vallès

Proposició no de llei sobre l’accés a
l’habitatge dels veïns d’edat avançada
i amb pocs ingressos del barri del Bon
Pastor, de Barcelona

Tram. 250-00770/07

Tram. 250-00772/07

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).

Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.

Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat mercantil al partit judicial de
Reus (Baix Camp)
Tram. 250-00771/07

Proposició no de llei sobre la declaració de la festa major del barri de Sants,
de Barcelona, com a festa tradicional
d’interès nacional
Tram. 250-00773/07

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana.

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

3.10.25.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.

Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Proposició no de llei de suport a la
celebració l’any 2006 dels 1.100 anys
del municipi de l’Ametlla del Vallès
(Vallès Oriental)

Proposició no de llei per la qual s’insta el Govern a reclamar al Govern de
l’Estat que no autoritzi la construcció
d’un parc eòlic davant la costa del delta de l’Ebre

Tram. 250-00774/07

Tram. 250-00776/07

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Proposició no de llei per la qual s’insta el Govern a demanar al Govern de
l’Estat que la seu de l’agència de gestió administrativa del Projecte ITER
s’instal·li a Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant (Baix Camp)
Tram. 250-00775/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Proposició no de llei sobre la construcció del polígon industrial d’Alcanar
(Montsià) a la zona dels Campets
Tram. 250-00777/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).

Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.

Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Proposició no de llei sobre la construcció d’un parc de pisos pont per a
víctimes de maltractaments, de titularitat de la Generalitat
Tram. 250-00778/07

Tramesa a la Comissió

Proposició no de llei sobre l’emplaçament del Centre de Recerca d’Energies
Renovables de Catalunya a Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp), i
de l’Oficina Europea de l’ITER al lloc
més idoni de les comarques sud-orientals
Tram. 250-00780/07

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Proposició no de llei sobre el pagament als proveïdors del sistema sanitari dins el termini de dos mesos
Tram. 250-00779/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Proposició no de llei per la qual s’insta el Govern de la Generalitat a donar
compliment als acords relatius al sector de l’avellana per tal de garantir-ne
la viabilitat futura
Tram. 250-00782/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

3.10.25.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Proposició no de llei sobre el compliment, a totes les estacions de trens del
Vallès Occidental, del capítol 4 del Decret 135/1995, de desplegament de la
Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi
d’accessibilitat
Tram. 250-00785/07

Tramesa a la Comissió
Proposició no de llei sobre els ajuts a
les traduccions per a fomentar la lectura en occità

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Tram. 250-00783/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Termini de presentació d’esmenes

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Proposició no de llei sobre la integració laboral de les persones amb discapacitats

Proposició no de llei sobre la construcció d’un passeig marítim continu al
llarg de la costa del Maresme amb les
obres marítimes de defensa necessàries per a estabilitzar les platges i evitar
l’erosió de la costa
Tram. 250-00786/07

Tramesa a la Comissió

Tram. 250-00784/07

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.
Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.
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Proposició no de llei sobre la cura i la
neteja dels terrenys adjacents a les
vies del tren de rodalia al pas per la
comarca del Maresme
Tram. 250-00787/07

Tramesa a la Comissió

Proposició no de llei per la qual s’insta la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió a reobrir vies de diàleg amb
els representants dels treballadors i la
direcció de Catalunya Ràdio, amb l’objectiu d’avançar en el procés d’equiparació laboral d’aquests treballadors
amb els de TV3

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Tram. 250-00789/07

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials.
Termini de presentació d’esmenes

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Proposició no de llei sobre el transport
públic de viatgers i els trens de rodalia
a la comarca del Maresme

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Tram. 250-00788/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Proposició no de llei sobre la revisió
del cens de població
Tram. 250-00790/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local.
Termini de presentació d’esmenes

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

3.10.25.
Fascicle segon
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Proposició no de llei sobre la modificació dels articles 3 i 12 del Decret 369/
2004, pel qual es desenvolupa la Llei 2/
2004, de 4 de juny, de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen
atenció especial

Proposició no de llei sobre la posada
en funcionament de la segona línia
educativa al CEIP El Pi Gros, de Sant
Cebrià de Vallalta (Maresme), a l’inici
del curs escolar 2005-2006, incloent-hi
les obres d’adaptació necessàries

Tram. 250-00791/07

Tram. 250-00793/07

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Proposició no de llei sobre la presa de
mesures per al compliment estricte de
les garanties establertes per l’article
42.2 e), del Reial Decret 2393/2004, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei
orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i llur integració social, amb relació al procés de reagrupació familiar
Tram. 250-00792/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Proposició no de llei sobre la dotació
dels serveis d’urgències d’oftalmologia, de dermatologia i de metge forense a l’Hospital de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 250-00794/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Termini de presentació d’esmenes

Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.
3.10.25.
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Proposició no de llei per la qual s’insta la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió a estudiar la possibilitat de
produir i emetre la modalitat televisiva
“mobisode”
Tram. 250-00795/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Proposició no de llei sobre la construcció d’un gimnàs polivalent al CEIP
Joan Marquès Casals, del districte de
Sant Pere Nord, de Terrassa (Vallès
Occidental), i la utilització d’aquest
pels veïns del barri en l’horari extraescolar
Tram. 250-00796/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Proposició no de llei sobre l’establiment d’ajuts urgents per a reparar els
danys ocasionats per les incidències
meteorològiques dels dies 27 i 28 de
juny de 2005 a les explotacions fruiteres de les comarques de la plana de
Lleida
Tram. 250-00797/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Proposició no de llei per a regular la
necessitat que les operadores de telefonia disposin d’oficines presencials
Tram. 250-00798/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat de la Informació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).

Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.

Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la reparació de l’estació depuradora d’aigües
residuals de Riudecanyes (Baix Camp)
Tram. 250-00799/07

Tramesa a la Comissió

Proposició no de llei sobre la construcció d’una infraestructura que resolgui les deficiències de cobertura
dels serveis de telecomunicació de la
zona de Salines-Bassegoda (Alt Empordà)
Tram. 250-00801/07

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat de la Informació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Proposició no de llei sobre la creació
d’una unitat d’expertesa per a l’atenció
de la fibromiàlgia i la síndrome de la
fatiga crònica a l’Hospital Universitari
Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00800/07

Tramesa a la Comissió

Proposició no de llei de reconeixement
del circ
Tram. 250-00802/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la presentació al Parlament del projecte de llei
de creació de l’Agència Catalana de la
Dependència i el Suport a la Vida Autònoma

Proposició no de llei sobre el control
de les importacions dels productes
tèxtils extracomunitaris, tant en l’àmbit
nacional com en l’europeu, i el suport
al sector tèxtil català

Tram. 250-00803/07

Tram. 250-00805/07

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).

Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

Proposició no de llei per la qual el Parlament expressa la seva solidaritat
amb el poble colombià i insta el Govern a donar suport a les accions de
cooperació, i el desarmament, la desmobilització i la reintegració dels
grups armats a Colòmbia

Proposició no de llei sobre el desenvolupament reglamentari de la Llei 22/
2003, de protecció dels animals
Tram. 250-00806/07

Tram. 250-00804/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya

Tramesa a la Comissió

Reg. 25244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

Comissió competent: Comissió Permanent de Legislatura d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 26.07.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 01.09.2005 al 08.09.2005).
Finiment del termini: 09.09.2005; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 26.07.2005.

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Rafael Luna i
Vivas, Joan Bertomeu i Bertomeu, Josep Llobet
Navarro, Eva García i Rodríguez diputats del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord
amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent proposició no
de llei:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’any 2003, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei
22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. Han
passat dos anys des de la seva aprovació i tot i que la
disposició addicional primera de la llei obligava el
Govern a dictar el reglament de desenvolupament en el
termini màxim d’un any, aquest no s’ha fet. Tanmateix,
el Pla de Govern elaborat pel nou Consell Executiu de
la Generalitat l’any 2004 es marcava com a objectiu el
3.10.25.
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desenvolupament de la Llei i en el seu cas la seva modificació.
Molts aspectes pel compliment efectiu de la llei estan
pendents del seu desenvolupament reglamentari, entre
ells:
– La definició i el règim de funcionament de la Comissió Tècnica d’Inspecció de Nuclis Zoològics amb fauna salvatge.
– El contingut i funcionament del Registre d’Empreses
de Control i Recollida d’Animals de Companyia i del
Registre d’Animals de Competició.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
desenvolupar reglamentàriament, amb caràcter urgent,
la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
Palau del Parlament, 4 de juliol de 2005
Francesc Vendrell i Bayona, Rafel Luna i Vivas, Juan
Bertomeu i Bertomeu, Josep Llobet Navarro, Eva
García i Rodríguez

– L’organització i funcionament del Voluntariat de Protecció i Defensa dels Animals.
– La creació del Consell Assessor sobre els Drets del
Animals, que ha de ser constituït per representants dels
sectors interessats i de l’administració.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de xoc d’aplicació urgent a la
comarca del Ripollès davant la crisi
del sector tèxtil

– La definició de la relació d’espècies de fauna exòtica que tenen la categoria d’animal salvatge urbà o les
característiques que han de reunir els establiments que
tenen la categoria de nucli zoològic.

Tram. 250-00807/07

– Les condicions per al trasllat dels animals i la seva
alimentació durant el trasllat
– Les condicions i mètodes per al sacrifici i esterilització dels animals.
– Les dades que han de contenir els registres censals de
gossos i gats que han de constituir els municipis.
– La relació d’altres espècies d’animals que per raó de
llur protecció o per la seguretat de les persones i els
bens han d’identificar-se, així com l’establiment d’altres sistemes d’identificació per a gossos i gats.
– Les característiques i contingut dels cursos que han
de superar el personal cuidador que treballi en els centres de recollida d’animals de companyia i els
cuidadors d’animals en general.
– Les dades que han de constar en el llibre de registre
d’ingressos dels centres d’acollida d’animals abandonats.
– Els requisits, característiques i condicions de les
instal·lacions de recollida d’animals abandonats.
– La relació d’espècies de fauna no autòctona que requereixen d’autorització prèvia del Departament de
Medi Ambient per tenir-les així com les que han d’inscriure’s en el Registre General d’Animals de Companyia per raons de protecció i seguretat per les persones
o per la protecció del medi ambient
– Les condicions de captivitat i exhibició pública dels
animals salvatges que per llurs característiques puguin
causar danys a les persones, als bens o al medi ambient.
Sense el desenvolupament reglamentari de la llei,
aquesta és de difícil aplicació i el compliment dels seus
objectius es veu molt limitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, presenta la següent:

3.10.25.
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Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25262 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, Eudald Casadesús i Barceló, Esteve Vilanova i Vilà Diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió fent ús del que disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenten la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE L’ELABORACIÓ D’UN PLA DE
XOC D’APLICACIÓ URGENT A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS
DAVANT LA CRISI DEL SECTOR TÈXTIL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La liberalització de quotes del sector tèxtil l’any 2005
ha començat a afectar amb contundència la comarca del
Ripollès. Aquesta setmana s’anunciava el tancament
d’una empresa de prop de 150 treballadors, la
Preparación Tèxtil, amb més d’un segle i mig d’història però que feia anys venia fent un esforç molt gran en
l’adqusició de maquinària puntera, millores mediambientals, l’obtenció de certificacions de qualitat, i amb
productes desenvolupats pels departaments d’innovació
i desenvolupament. No obstant això, aquest esforç no
ha estat suficient.
Aquest fet fa témer pel futur immediat dels prop de 800
llocs de treball que encara estan vinculats al sector tèxtil a la Comarca del Ripollès i que afectaria sobre tot les
dones.
Per tant és imprescindible que el Govern de Catalunya
faci tot allò que estigui al seu abast no només per evitar la pèrdua de llocs de treball en aquestes comarques
sinó també per consolidar i fer créixer el seu teixit econòmic, procurant al màxim la seva diversificació.
Per aquests motius, els diputats sotasignants presenten
la següent:
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«E»l Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a elaborar un pla de xoc d’aplicació urgent que contempli com a mínim les accions següents:
1. Dotar de més recursos el programa Leader de la comarca del Ripollès.
2. Elaborar un nou decret d’incentius a la inversió en
aquelles comarques on el sector tèxtil té un pes específic important.
3. Incrementar la col·laboració i la participació dels departaments de Treball i d’Indústria, i de Comerç, Turisme i Consum amb el Consorci Ripollès Desenvolupament en tots els àmbits, especialment en l’econòmic.
4. Continuar realitzant les inversions necessàries a
l’empresa Comforsa, d’acord amb el pla industrial elaborat per l’empresa.
5. Impulsar les mesures que s’indiquen en el pla estratègic del sector terciari del Ripollès.
6. Realitzar totes les gestions necessàries davant del
Govern de l’Estat perquè aquest negociï davant la Unió
Europea un període transitori que permeti a les zones
objectiu 2 continuar rebent fons a partir de l’any 2006.
7. Promoure un polígon industrial supramunicipal de
promoció pública al Ripollès.
8. Continuar el pla d’inversions a la Vall de Núria.
9. Donar el suport necessari per a la millora de les estacions d’esquí del Ripollès.
10. Aplicar de forma prioritària el pla del tèxtil 2005.
11. Promoure i orientar noves inversions cap el Ripollès que representin una millora substancial del valor
afegit del teixit econòmic de la comarca.
12. Incrementar la col·laboració amb la Fundació
Eduard Soler.
Palau del Parlament, 28 de juny de 2005
Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Eudalad
Casadesús i Barceló, diputat del G. P. de CiU; Esteve
Vilanova i Vilà, diputat del G. P. de CiU

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA CREACIÓ D’UN SERVEI
DE GUÀRDIA DE 24 HORES EN ELS NOUS JUTJATS DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El dia 29 de juny del 2005 han entrat en funcionament
els 434 jutjats de violència sobre la dona a tot l’Estat.
Catalunya en comptarà amb 50, dos dedicats en exclusiva a la ciutat de Barcelona i 48 repartits pel territori
que compaginaran els assumptes per maltractaments
amb altres de caràcter ordinari.
La càrrega de treball que es preveu és importantíssima
i el temor a la falta de mitjans és l’amenaça que més
inquieta.
Catalunya ha estat pionera en mantenir guàrdies de 24
hores al dia pel que fa als jutjats de menors, gràcies a
l’esforç realitzat pel govern de Convergència i Unió.
Els resultats pràctics d’aquesta iniciativa han estat valorats molt positivament per tots els sectors implicats.
La necessitat de fer realment efectiva la creació
d’aquests jutjats implicaria que el servei que presten els
mateixos sigui continuat les 24 hores del dia per atendre les necessitats i demandes derivades dels maltractaments.
En aquest sentit s’ha manifestat el fiscal en cap de Catalunya quan públicament ha dit que per atendre les
necessitats plantejades de ben segur que caldrà treballar
per les tardes, i que seria desitjable una guàrdia de 24
hores, similar a la que ja funciona en els jutjats de menors.
Aquesta mesura hauria de començar pels nous jutjats
especialitzats de violència contra les dones de la ciutat
de Barcelona per fer-se posteriorment extensius a la
resta de jutjats que presten el mateix servei arreu de
Catalunya.
Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i
Unió presenten la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Crear un servei de guàrdia les 24 hores del dia en els
nous jutjats de violència domèstica ubicats a la ciutat de
Barcelona.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un servei de guàrdia de vint-i-quatre
hores en els nous jutjats de violència
domèstica
Tram. 250-00808/07

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió

2. Implementar gradualment el servei de guàrdia per les
24 hores a la resta de jutjats de violència domèstica de
la resta de Catalunya.
Palau del Parlament, 30 de juny de 2005
Felip Puig i Godes
Elena Ribera i Garijo
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Reg. 25263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, i Elena Ribera i Garijo,
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134 i
135 del Reglament del Parlament, presenten la següent
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Proposició no de llei sobre el suport
institucional del Govern al Congrés
Internacional dels Matemàtics - 2006
Tram. 250-00809/07

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu i Carme Laura Gil i Miró,
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134 i
135 del Reglament del Parlament, presenten la següent:
Proposició no de llei sobre el suport institucional del
Govern al Congrés Internacional de Matemàtics-2006.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El mes d’agost de l’any 2006 se celebrarà a Madrid el
Congrés Internacional de Matemàtiques, congrés que
es realitza cada quatre anys. El Congrés és l’esdeveniment, en l’àmbit de la matemàtica, més important i de
més alt nivell científic dels que se celebren al món.
És aquesta una ocasió per aconseguir els objectius de
fer visible la matemàtica, en els seus diversos camps,
entre la societat catalana en general i, alhora i de manera especial, entre el col·lectiu estudiantil per a estimular-hi vocacions per al seu exercici.
És oportú i àdhuc necessari que el Govern assumeixi
aquells objectius com a propis en la seva política
educativocultural, tal com ho han assumit els països del
nostre entorn, i que amb motiu de la celebració del
Congrés programi i iniciï actuacions per a la seva consecució.
Per aquesta raó el Grup Parlamentari de Convergència
i Unió presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Formular, juntament amb la Societat Catalana de
Matemàtiques, els departaments que correspongui de
les Universitats i la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques de Catalunya (FEEMC),
un programa per a l’estímul de vocacions per a l’estudi d’aquesta ciència.
b) Donar suport econòmic i administratiu a les Universitats catalanes, a la Societat Catalana de Matemàtiques i
centres de recerca FEEMC per tal de fer possible la seva
participació com un conjunt representatiu nacional al
Congrés Internacional de Matemàtiques de l’any 2006.
Palau de Parlament, 5 de juliol de 2005
Felip Puig i Godes
Carme-Laura Gil i Miró
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la inclusió
al registre de documents del programa
de la UNESCO “Memòria del món” de
l’actuació de Pau Casals el 24 d’octubre de 1971 a les Nacions Unides
Tram. 250-00810/07

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu i Carme Laura Gil i Miró,
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134 i
135 del Reglament del Parlament, presenten la següent:
Proposició no de llei sobre la inclusió al registre de
documents del programa de la UNESCO «Memòria del
món» de l’actuació de Pau Casals el 24.10.1971 a les
Nacions Unides
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El programa «Memòria del món» és una iniciativa de
la UNESCO, les directrius del qual foren establertes
l’any 1995 i revisades l’any 2002. Els seus objectius
primordials són: facilitar la preservació del patrimoni
documental mundial, facilitar-ne l’accés universal i
crear la consciència de l’existència i importància
d’aquell patrimoni; el programa es concreta de manera visible en un Registre d’aquells documents que es
considera que són patrimoni de tota la humanitat.
El concert i discurs de Pau Casals, un dels millors intèrprets i directors musicals del segle XX, català universal, davant de l’Assemblea de les Nacions Unides el 24
d’octubre de 1971, té indubtablement un valor universal reconegut. La interpretació amb violoncel de la cançó catalana popular «El cant dels ocells» i l’emotivitat
del seu discurs sobre l’antiga nació catalana foren el
missatge i símbol de pau universal que als 94 anys llegà Casals al món. Un missatge, l’enregistrament del
qual mereix ésser preservat per sempre com a valor
universal i fonamental del record col·lectiu de la humanitat i mereix ésser inclòs com a tal al Registre internacional selectiu i universalment accessible de la Memòria del món.
El programa «Memòria del món» estableix tres tipus de
registres i els corresponents comitès: internacionals,
regionals i nacionals. Els registres regionals es conformen com estructures concertades que agrupen persones
o institucions de dos o més països, en funció de criteris geogràfics o cultures en comú. Catalunya té un patrimoni documental de valor universal i col·lectiu que
cal preservar i que comparteix en gran part amb d’altres
territoris i països. Cal i és oportú que el Govern procuri
la creació d’un comitè i registre regional de la Memòria del món dels Països Catalans.
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Per aquesta raó el Grup Parlamentari de Convergència
i Unió presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Proposar a la Secretaria de la UNESCO la inclusió al
Registre internacional del programa «Memòria del
món» de l’actuació de Pau Casals davant de l’Assemblea de les Nacions Unides el 24 d’octubre de 1971 i,
en concret, del seu discurs i interpretació de la cançó
«El cant dels ocells».
b) Proposar als Governs o Institucions dels territoris
amb què compartim llengua i cultura sol·licitar al Comitè Consultiu Internacional del Programa «Memòria del
món» la creació del Registre Regional de la Memòria
del món dels Països Catalans.
c) Incloure en el currículum dels cursos de formació
superior de gestió del patrimoni documental (bibliotecaris, arxivistes i conservadors) i d’Humanitats i Ensenyaments musicals i, de la manera adient, en els d’ensenyament no universitari el coneixement del programa
«Memòria del món».
Palau de Parlament, 5 de juliol de 2005
Felip Puig i Godes
Carme-Laura Gil i Miró
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

i recerca inicial i que no comportarà ni les inversions,
ni la creació dels llocs de treball qualificats que es preveien.
Aquest és el segon cop que des de l’administració catalana i també des de la del Estat es dona al municipi de
Vandellòs en poc temps. Després de que es decidís instal·lar la seu administrativa del projecte de l’ITER a
Barcelona i no com estava inicialment previst a Vandellòs, ara el centre de recerca d’energies renovables pot
quedar en poc més que un museu.
Cal recordar que la creació d’aquest centre de recerca
de les energies renovables a Vandellòs va rebre el recolzament per unanimitat del Parlament de Catalunya que
va aprovar la Moció 4/VII per crear aquest centre en el
marc d’un gran parc científic i tecnològic vinculat a la
recerca i la producció d’energies renovables. Igualment, el Senat va aprovar una resolució semblant.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
mantenir el projecte i les inversions previstes per a la
creació del Centre de Recerca d’Energies Renovables
a Vandellòs (Baix Camp) com a centre de recerca, innovació i producció d’energies renovables.
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2005
Francesc Vendrell i Bayona, Rafael Luna i Vivas, Santi
Rodríguez i Serra

Proposició no de llei sobre el manteniment del projecte i de les inversions
previstes per a la creació del Centre de
Recerca d’Energies Renovables a Vandellòs (Baix Camp)
Tram. 250-00811/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 25281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

Proposició no de llei sobre el desenvolupament reglamentari urgent de la
Llei 17/2003, del cos d’agents rurals
Tram. 250-00812/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 25282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Rafael Luna i Vivas, Santi Rodríguez i Serra, diputats,
d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent proposició no de llei
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Darrerament han aparegut als mitjans de comunicació
diverses informacions que anuncien que el centre de
recerca d’energies renovables que estava previst que
tingués la seva seu al municipi de Vandellòs pot ser
reconvertit en projecte de molt menys abast tecnològic
i de recerca com inicialment estava previst.
Segons aquestes informacions el nou projecte es limitarà a un centre d’interpretació de l’energia, un projecte
bàsicament museístic i sense el contingut d’innovació

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Josep Llobet Navarro, diputat, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent proposició no de llei:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’any 2003, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei
17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals. Han
passat dos anys des de la seva aprovació i el Govern
encara no ha dictat cap reglament de desenvolupament
dels aspectes de la llei que ho requereixen. Tanmateix,
el Pla de Govern elaborat pel nou Consell Executiu de
la Generalitat l’any 2004 es marcava com a objectiu el
desenvolupament de la Llei i en el seu cas la seva modificació.
3.10.25.
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Molts aspectes pel compliment efectiu de la llei estan
pendents del seu desenvolupament reglamentari, entre
altres:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE L’ENTRADA EN FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE DIA AL BARRI DE SANT PERE NORD
DE TERRASSA (VALLÈS OCCIDENTAL)

– L’organització territorial i funcional del cos d’agents
rurals

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El barri de Sant Pere Nord és el segon amb més població de Terrassa (Vallès Occidental), amb més de 15.000
habitants, dels quals uns 2.500 són més grans de 65
anys i aproximadament 2.000 tenen d’entre 55 i 65
anys.

– Les àrees d’especialització del cos, així com els requisits, els procediments de selecció, les condicions d’accés i permanència de cada àrea, la formació dels agents
aspirants a accedir a cada àrea d’especialització i també el contingut de cada àrea, les funcions que té assignades i l’organització interna.
– La utilització d’armes per part dels agents, així com
les mesures de control, administració i seguretat
d’aquestes.
– L’edat màxima i mínima per accedir al cos d’agents
rurals
– Les funcions i composició del comitè de seguretat i
salut propi.
– L’uniforme, distintius i documentació dels membres
del cos.
– El règim de llicències i permisos, jornada, règim de
descansos, horaris i serveis d’acord amb els representants sindicals.
– El procediment de declaració del pas a segona activitat i el quadre de disminucions que determina aquesta
situació.
Sense el desenvolupament reglamentari de la llei,
aquesta és de difícil aplicació i el compliment dels seus
objectius es veu molt limitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
desenvolupar reglamentàriament, amb caràcter urgent,
la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals.
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2005
Francesc Vendrell i Bayona

Josep Llobet Navarro

Històricament, aquest barri ha patit un dèficit d’equipaments públics, malgrat que disposa d’un dels solars
més amplis de Terrassa per desenvolupar-hi actuacions
adreçades a compensar aquesta situació.
Fruit, entre d’altres, de les mobilitzacions de la societat civil del barri, especialment del moviment veïnal,
tant la Generalitat com l’Ajuntament de Terrassa han
adquirit el compromís d’impulsar la construcció de
nous equipaments socials, sociosanitaris, esportius,
culturals i de lleure.
En aquest context, el Departament de Benestar i Família ha elaborat un projecte per construir un casal d’avis
a Sant Pere Nord. De fet, en la Llei 11/2004, de 27 de
desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2005, ja hi té una partida de 1.150.000 euros.
L’esmentat projecte preveu un espai per a l’habilitació
d’un centre de dia. Tanmateix, encara no hi ha cap previsió temporal per a l’entrada en funcionament
d’aquest equipament. No tindria sentit que centre de dia
i casal de la gent gran no fossin operatius en paral·lel.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a preveure els recursos humans i materials necessaris
per tal que l’espai destinat a centre de dia en el projecte
de Casal de la Gent Gran i Centre de Dia del barri de
Sant Pere Nord a Terrassa (Vallès Occidental) entri en
funcionament de manera simultània amb el casal de la
gent gran».
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2005
Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre l’entrada
en funcionament del centre de dia al
barri de Sant Pere Nord, de Terrassa
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00813/07

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Rull i Andreu, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent:
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU
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Occidental), per tal que pugui quedar enllestit al llarg
de l’any 2007».
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2005
Proposició no de llei sobre la construcció d’un gimnàs cobert al CEIP
Joan Marquès Casals, de Terrassa (Vallès Occidental)

Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Tram. 250-00814/07

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

Proposició no de llei sobre el millorament i l’ampliació de la carretera T-324
entre Benissanet i Móra d’Ebre (Ribera
d’Ebre)
Tram. 250-00815/07

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Rull i Andreu, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent:
PROPOSICIÓ

NO DE LLEI SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D’UN
GIMNÀS COBERT AL CEIP JOAN MARQUÈS C ASALS DE
TERRASSA (VALLÈS OCCIDENTAL)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El barri de Sant Pere Nord és el segon amb més població de Terrassa (Vallès Occidental), amb aproximadament 15.000 habitants.
Històricament, aquest barri ha patit un dèficit d’equipaments públics, malgrat que disposa d’un dels solars
més amplis de Terrassa per desenvolupar-hi actuacions
adreçades a compensar aquesta situació.
Fruit, entre d’altres, de les mobilitzacions de la societat civil del barri, especialment del moviment veïnal,
l’Ajuntament de Terrassa ha adquirit el compromís
d’impulsar la construcció de nous equipaments socials,
sociosanitaris, esportius, culturals i de lleure, tant de
titularitat municipal com de la Generalitat.
Una de les mancances més significatives a Sant Pere
Nord es produeix a nivell esportiu. Només disposa d’un
camp de futbol (Sant Pere Lumen) les instal·lacions del
qual es troben en un estat força degradat i els camps
d’esport del CEIP Joan Marquès Casals, construït ara fa
25 anys.
Per tal de pal·liar aquesta situació, tant l’Ajuntament de
Terrassa com el moviment associatiu del barri han suggerit la possibilitat d’aprofitar l’espai disponible al
CEIP per construir un gimnàs cobert que pogués ser
emprat indistintament per la comunitat educativa, durant l’horari lectiu, i pel conjunt del barri durant la resta
del temps. D’aquesta manera es racionalitzaria la inversió del Govern, unint els esforços de dos departaments,
el d’Educació i el de la Presidència, respectivament.

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 25405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i Rafael Luna
i Vivas, Josep Llobet i Navarro diputats, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra presenten la següent proposició no de llei:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La carretera T324 és una carretera de la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya. El tram d’aquesta carretera entre Benissanet i Mora d’Ebre és especialment sinuós, en especial a l’alçada del quilòmetre 20
on hi ha una successió de tres revolts molt tancats i on
l’amplada de la via és molt estreta.
Aquesta via és molt transitada per vehicles de grans
dimensions, trailers i camions que transporten principalment fruita, fent molt perillós aquest tram de carretera que fan servir per accedir a la carretera N420 a
Mora d’Ebre.
Tanmateix, el pont sobre el Riu Sec de la mateixa carretera és molt estret i requereix d’una ampliació.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
millorar i ampliar el traçat de la carretera T324 entre
Benissanet i Mora d’Ebre (Ribera d’Ebre), especialment els revolts situats al quilòmetre 20, així com el
pont sobre el riu Sec.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2005
Francesc Vendrell i Bayona, Rafael Luna i Vivas, Josep
Llobet Navarro

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a iniciar el procés per a la construcció d’un gimnàs
cobert al CEIP Joan Marquès Casals de Terrassa (Vallès
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre l’arribada
del TGV a Barcelona
Tram. 250-00816/07

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Rull i Andreu, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE L’ARRIBADA DEL TGV A
BARCELONA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Tren de Gran Velocitat és una infrastructura estratègica per la connexió de Madrid amb Barcelona i l’Estat francès amb alta velocitat i ample de via europeu, a
banda d’esdevenir un instrument extraordinari de connectivitat interna a Catalunya amb el consegüent enfortiment l’equilibri territorial del Principat. Aquesta idea
es reforça en la mesura que s’assegurin les interconnexions del TGV amb els aeroports, amb rodalies i amb
la xarxa de transport públic.
Des d’aquesta perspectiva, no es podem permetre més
demores en l’arribada del TGV a Barcelona ni amb la
connexió amb les comarques de la Catalunya del Nord.
De fet, ja s’ha procedit a l’adjudicació de les obres de
l’estació de Sants.
Tanmateix, a Barcelona, diverses veus reclamen modificacions al traçat del túnel del TGV en la connexió
entre l’estació de Sants i l’estació de la Sagrera. Aquestes veus, arran del desastre del Carmel, s’han amplificat i organitzat, de manera que les reticències que abans
d’aquest desastre hi havia a llocs de l’Eixample o al
Clot ara s’incrementen amb més contundència. La reacció puntual de por davant el desastre del Carmel, per
una mala execució d’una obra pública, no pot tenir com
a conseqüència que tota la construcció de nous túnels
quedi paralitzada. Les administracions públiques tenen
l’obligació de guanyar-se la confiança dels ciutadans
sobre la seguretat de la construcció de túnels mitjançant
processos de participació i consulta ciutadana realment
eficaços. Dedicant-hi el temps que sigui necessari.
En conseqüència, un primer pas hauria de passar per
iniciar, des de totes les administracions públiques, un
procés veritablement participatiu on els veïns i veïnes
puguin intervenir en la definició del projecte i en el
seguiment de la qualitat de l’obra. Per exemple, l’Ajuntament de Barcelona hauria de fer públic un pla específic de control de totes les obres públiques en túnel que
es facin al municipi de Barcelona, analitzant-se els possibles problemes que poguessin sorgir, posant tots els
mecanismes necessaris per a explicar-los als veïns amb
un exercici de màxima transparència.
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Caldria, per tant, determinar una moratòria a la construcció del túnel entre l’estació de Sants i la Sagrera fins
arribar a un acord amb els veïns i veïnes sobre les garanties de seguretat i de prevenció necessàries per a la
construcció i explotació d’aquest túnel. Així, correspondria de modificar el projecte per garantir la mínima
incidència de les obres en els barris i que el funcionament del transport ferroviari pels túnels de Barcelona es
farà sense generar ni vibracions ni sorolls.
S’han de mantenir els calendaris per l’arribada del
TGV a l’estació de Sants, sense cap més retard. Més
enllà, seria necessari establir un calendari per a la construcció de l’estació de la Sagrera un cop modificat el
projecte actual i agilitar la construcció del corredor del
Vallès per a garantir que en el mínim termini possible
de temps, Barcelona tingui una connexió amb TGV
amb la resta del continent.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a instar el Govern de l’Estat a:
1. Acordar una moratòria per a la connexió del TGV
entre Sants i la Sagrera, a Barcelona, fins arribar a un
acord amb els veïns i veïnes sobre les garanties de seguretat i de prevenció necessàries per a la construcció
i explotació d’aquest túnel.
2. Modificar el projecte actual de TGV en el tram assenyalat per garantir la mínima incidència de les obres en
els barris afectats i que el funcionament del transport
ferroviari pels túnels de Barcelona es farà sense generar vibracions ni sorolls.
3. Mantenir els calendaris d’arribada del TGV a l’estació de Sants.
4. Concretar el calendari per a la construcció de l’estació de la Sagrera.
5. Agilitar els terminis de construcció del corredor del
Vallès, amb la construcció d’una estació per a viatgers,
per tal de garantir el calendari de connexió amb la Catalunya del Nord.»
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2005
Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU
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ques de l’Alt Penedès, Baix Penedès, Bages i El Garraf
així com de la resta de Catalunya.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2005
Proposició no de llei sobre la nominació de les barraques de pedra seca i
els cups de les vinyes com a patrimoni cultural d’interès local

F. Vendrell i Bayona M. Dolors Montserrat i Culleré

Tram. 250-00817/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 25538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

Proposició no de llei sobre el finançament del Pla director de les esglésies
de Sant Pere, de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-00818/07

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors Montserrat i Culleré diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra presenten la següent Proposició no de Llei:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En els segles XVIII i XIX el Bages es va convertir en una
comarca vitícola que tenia els seus mercats a Osona i a
les terres de l’Alt Urgell, essent la comarca de tot Catalunya que més hectàrees de vinya tenia plantades i
més vi produïa.
Amb el pas del temps, altres comarques catalanes també es van convertir en vitícoles com són els casos de
l’Alt Penedès, Baix Penedès El Garraf...
Els rabassaires tenien les seves vinyes a varis quilòmetres de distància d’on vivien, fet que va donar lloc a la
construcció de barraques de pedra seca, construïdes
només amb pedres d’una volta que els vinyataires feien
servir de refugi davant les inclemències del temps, així
com en lloc per desar-hi els estris de correu.
Una altre particularitat d’aquests rabassaires eren els
cups fets de pedra i rajola en els quals hi guardaven la
primera prensada. Destaquen els cups de Rocafort i
Mura (Bages).
Totes dues particularitats són un conjunt digne de preservar donada la importància de la viticultura a les esmentades comarques en particular i pel conjunt de Catalunya en particular.
Per aquests motius el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Impulsar, als municipis que així ho sol·licitin, la nominació de «Patrimoni Cultural d’Interès Local» per
les barraques de pedra seca i els cups de les vinyes de
Catalunya.
2. Un cop aconseguida l’esmentada nominació, dotar a
aquests municipis nomenats de «Patrimoni Cultural
d’Interès Local» dels ajuts econòmics necessaris mitjançant convenis amb el ajuntaments per tal de preservar el patrimoni vitícola, especialment de les comar-

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Rull i Andreu diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE EL FINANÇAMENT DEL PLA
DIRECTOR DE LES ESGLÉSIES DE SANT PERE DE TERRASSA
(VALLÈS OCCIDENTAL)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’any 1994 es va iniciar el Projecte per al desenvolupament cultural i integració urbana del Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa (Vallès
Occidental), declarades Monument Nacional l’any
1931 i que són un element de gran riquesa històricoartística del patrimoni català. Arrel d’aquest Projecte es
va desenvolupar el Pla Director de les Esglésies de Sant
Pere, redactat l’any 1998.
Aquest Pla Director té com a objectiu adequar aquest
conjunt monumental tant des del punt de vista cultural
com litúrgic i garantir la seva conservació, interpretació científica, difusió i projecció. Per a la redacció i
execució del Pla, es van signar convenis de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Terrassa, la Diputació de Barcelona, l’aleshores Arquebisbat de Barcelona i la Parròquia de Sant Pere.
L’últim pressupost actualitzat d’aquest Pla és de 16,5
milions d’euros i ha de ser finançat per les aportacions
econòmiques de la Generalitat de Catalunya, a través
del Departament de Cultura, la Diputació de Barcelona, el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de Terrassa.
Tot i que el Ministeri de Foment es va comprometre,
l’any 2002, a finançar aquest Pla amb 3 milions d’euros a través de l’1% cultural, el Conveni no es va arribar a signar.
El Ministeri de Foment, ara sota Administració socialista, assegura que els compromisos adquirits pel seu
predecessor destinats a equipaments culturals superen
amb escreix el pressupost destinat a aquesta partida i,
per tant, que s’hauran de revisar els projectes i establir3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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ne les prioritats. Així doncs, l’octubre de 2004, en el
marc d’una reunió del Consell de Patrimoni Històric, es
va assolir un acord unànime de totes les Comunitats
Autònomes sobre els criteris d’inversió de l’1% cultural.
El 7 de juliol d’enguany la Comissió Mixta formada
pels ministeris de Foment i de Cultura va aprovar cinc
actuacions a Catalunya amb càrrec a l’1% cultural per
un valor 1.670.199,15 euros. El projecte de Pla Director de les Esglésies de Sant Pere no hi constava.
La tardor de 2005 hi ha prevista una nova sessió de la
Comissió Mixta que haurà d’aprovar una nova relació
de projectes.
El fet que ara per ara el Govern de l’Estat no hagi concretat cap quantitat no pot ser cap impediment perquè
el Govern mantingui els seus compromisos amb el projecte esmentat.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta la següent.

Les formacions polítiques que donen suport al Govern
de la Generalitat reconeixen en l’anomenat «Pacte del
Tinell» la necessitat d’adoptar les mesures adients per
assegurar la planificació de les polítiques de seguretat.
Aquests mesures van ser ratificades en el Pla de Govern
2004-2007. Entre aquestes mesures, trobem la d’articular un Pla de Prevenció de Catalunya que abordi de
manera expressa les limitacions del sistema educatiu
actual, en especial pel que fa a la incorporació al mercat laboral de joves i adolescents; les vinculacions entre urbanisme i l’ús social dels espais públics; la política d’habitatge social...
Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent,
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
elaborar el Pla de Prevenció de Catalunya en un termini
màxim de sis mesos.
Palau del Parlament, 3 de juliol de 2005

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Daniel Sirera i Bellés

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Instar el Govern de l’Estat a mantenir el compromís
adquirit de destinar 3 milions d’euros al Pla Director de
les Esglésies de Sant Pere de Terrassa, a través de l’1%
cultural, i a concretar-lo en la sessió de la Comissió
Mixta formada pels ministeris de Foment i de Cultura
que ha de tenir lloc la tardor de 2005.
2. Garantir les aportacions de la Generalitat al Pla Director de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa, sigui
quin sigui el capteniment del Govern de l’Estat en
aquesta qüestió».
Palau del Parlament, 12 de juliol de 2005
Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Pla de prevenció de Catalunya

Proposició no de llei sobre la potenciació de les funcions de les juntes locals de seguretat i dels alcaldes en la
coordinació de l’ordre públic i la seguretat ciutadana
Tram. 250-00820/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 25612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenta la següent Proposició no de
Llei:

Tram. 250-00819/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 25611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra presenten la següent Proposició no de
Llei:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 31 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Orientació del sistema de seguretat pública de Catalunya, preveu i regula els Plans de Seguretat.
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 9 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Orientació
del sistema de seguretat pública de Catalunya, preveu
i regula las juntes locals de seguretat.
Les formacions polítiques que donen suport al Govern
de la Generalitat reconeixen en l’anomenat «Pacte del
Tinell» la necessitat d’adoptar mesures concretes per
coordinar les polítiques de seguretat de Catalunya.
Aquests mesures van ser ratificades mitjançant el Pla de
Govern 2004-2007. Entre aquestes mesures, trobem la
de potenciar el paper de les Juntes Locals de Seguretat,
presidides pels alcaldes, com a òrgans de coordinació
executiva amb competències preventives i de planificació de les actuacions dels cossos policials presents al
territori.
Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent,
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
adoptar les mesures necessàries per tal de potenciar les
funcions que, d’acord amb la Llei 4/2003, de 7 d’abril,
han de desenvolupar les Juntes Locals de Seguretat, així
com potenciar el paper dels Alcaldes com a primera
autoritat local en la coordinació de l’ordre públic i la
seguretat ciutadana.
Palau del Parlament, 3 de juliol de 2005

Proposició no de llei sobre la creació
dels consells regionals de seguretat
Tram. 250-00822/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya

Daniel Sirera i Bellés

Reg. 25614 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de seguretat pública biennal
per al període 2006-2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra presenten la següent Proposició no de
Llei:

Tram. 250-00821/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 25613 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra presenten la següent Proposició no de
Llei:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 31 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Orientació del sistema de seguretat pública de Catalunya, preveu i regula els Plans de Seguretat.
Les formacions polítiques que donen suport al Govern
de la Generalitat reconeixen en l’anomenat «Pacte del
Tinell» la necessitat d’adoptar les mesures necessàries
per assegurar la planificació de les polítiques de seguretat. Aquestes mesures van ser ratificades mitjançant el
Pla de Govern 2004-2007. Entre aquestes mesures, trobem la d’articular un Pla de Seguretat Pública bianual.
Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent,

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Orientació del sistema
de seguretat pública de Catalunya, als seu Capítol II de
l’Estructura del sistema de seguretat de Catalunya, i
concretament, a l’article 12 regula les Comissions Regionals de Seguretat.
Els tres partits polítics que formen el Govern de la
Generalitat de Catalunya reconeixien al Pacte del Tinell
mesures per coordinar les polítiques de seguretat de
Catalunya. Aquests mesures van ser ratificades al Pla de
Govern 2004-2007 i signat per les mateixes parts. Entre aquestes mesures, trobem la creació dels Consells
Regionals de Seguretat, Consells formats pel conjunt
dels ajuntaments de les diferents regions que haurien de
dissenyar i aplicar els plans regionals de seguretat,
adaptació del Pla de Seguretat Pública de Catalunya a
les especificitats de les diferents regions catalanes.
Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent,
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
crear els Consells Regionals de Seguretat en un termini màxim de sis mesos.
Palau del Parlament, 30 de juny de 2005
Daniel Sirera i Bellés

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
elaborar un Pla de Seguretat Pública bianual, corresponent al període 2006-2007, que estableixi les directrius
i les polítiques en matèria de seguretat pública a Catalunya, a partir de les previsions generals de riscos, actuacions i determinació de mitjans en els àmbi6ts de la
seguretat ciutadana, les emergències, la seguretat viària i totes les qüestions que afectin la convivència i el
civisme.
Palau del Parlament, 3 de juliol de 2005
Daniel Sirera i Bellés
3.10.25.
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que resultés, en el seu cas, afectat per una evolució negativa de la situació d’AEG.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2005
Proposició no de llei sobre la viabilitat
de l’empresa AEG Electric Motors, SA
Tram. 250-00823/07

Presentació: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Reg. 25673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu GSOC-CpC; Joan Ridao i Martín, Portaveu ERC; Joan Boada i Masoliver,
Portaveu ICV-EA

Proposició no de llei de condemna
dels atacs patits per dos camions de
fruita dolça del Baix Camp, a causa de
l’acció vandàlica d’agricultors de l’Estat francès

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tram. 250-00824/07

Els grups parlamentaris sotasignants d’acord amb allò
que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’empresa AEG Electric Motors SA, adquirida en el
seu dia pel grup LAFERT, va dur a terme durant el període 1998-2000 un pla de viabilitat pactat amb els treballadors i va rebre ajuts de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa amb la
requalificació de terrenys per la ubicació de la nova
factoria.
En aquest sentit, el 4 de juny de 1998, la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances va aprovar una
operació de préstec a l’empresa AEG Fábrica de Motores, SA, per import de més de 5,4 M euros, destinada a
finançar aquest pla de viabilitat.
El juliol de 2003, l’empresa va rebre un nou crèdit de
l’ICF per un import de 3M euros, amb dos anys de
carència. Tot i això, l’abril de 2005, la direcció de l’empresa presenta un expedient concursal en el que es planteja, entre altres mesures, la reducció d’un 40% de la
plantilla.
Els grups parlamentaris sotasignants manifesten una
profunda preocupació per la possible pèrdua de llocs de
treball a l’empresa AEG, i per les conseqüències que
aquest fet comportaria en el nivell d’ocupació de la
zona, així com per a les persones afectades i les seves
famílies.
En aquest context, i per tot l’antecedent exposat
presentenm la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
1. Intensificar les accions prop de la direcció de l’empresa AEG Electric Motors perquè presenti un Pla industrial que garanteixi la viabilitat de l’activitat de
l’empresa, així com el manteniment del màxim nombre
de llocs de treball.
2. Seguir desenvolupant, a través de l’Agència Catalana d’Inversions, accions d’atracció de noves activitats
i projectes empresarials alternatius que permetin la generació de noves oportunitats d’ocupació per a l’entorn
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Reg. 25688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, i Carles Pellicer i Punyed,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent:
Proposició no de Llei de condemna dels atacs patits per
dos camions de fruita dolça del Baix Camp a causa de
l’acció vandàlica d’agricultors de l’Estat francès
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El proppassat 13 de juliol de 2005, agricultors francesos varen abordar dos camions catalans plens de fruita (préssecs i nectarines, fonamentalment) procedent de
les cooperatives de Cambrils, Mont-Roig i d’una empresa de Riudoms (Baix Camp) i amb un acte vandàlic
van bolcar i destruir tota la càrrega de fruita, més de 20
tones.
Aquests fets, segons declaracions dels xofers afectats i
d’altres testimonis, tingueren lloc davant la passivitat
dels agents policials francesos respecte l’actuació vandàlica d’un piquet.
Aquestes accions absolutament reprovables perjudiquen de manera directa els productors catalans i les
empreses i les cooperatives més dinàmiques del nostre
país que busquen expansionar mercats just en un moment de crisi de preus de la fruita dolça, fet que contribueix encara més a agreujar la situació, per la qual
cosa, en opinió de Convergència i Unió, l’Administració catalana hauria de tenir una reacció ràpida i contundent en vers aquestes actuacions.
Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les gestions pertinents davant del Govern espanyol per tal que aquest elevi una
queixa davant el Govern francès i la Comissió Europea
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en què es condemni l’acció dels pagesos francesos, es
lamenti la passivitat de les forces d’ordre de l’Estat
francès i se li reclami la compensació per les pèrdues
sofertes pels productors de fruita dolça del Baix Camp
que han vist com una acció vandàlica els destrossava
entre 20.000 i 25.000 quilos de préssecs i nectarines».

1. Dotar les biblioteques dels centres docents catalans
de les obres de Joan Coromines «Diccionari etimològic
i complementari de la llengua catalana», «Diccionario
crítico etimológico de la lengua castellana» i
«Onomasticon Cataloniae», juntament amb la celebració d’activitats de difusió de la seva vida i tasca.

Palau del Parlament, 15 de juliol 2005

2. Fer donació a les escoles de la Franja, a les escoles
catalanes de Catalunya Nord i de l’Alguer del «Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana» i de l’«Onomasticon Cataloniae».

Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

Carles Pellicer i Punyed
Diputat del G. P. de CiU

Palau de Parlament, 13 de juliol de 2005

Proposició no de llei sobre la difusió
de l’obra del filòleg Joan Coromines
als centres docents de Catalunya

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; CarmeLaura Gil i Miró, diputada del G. P. de CiU; Irene
Rigau i Oliver, diputada del G. P. de CiU

Tram. 250-00825/07

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

Proposició no de llei sobre les subvencions per a fer arribar el transport públic a les urbanitzacions
Tram. 250-00826/07

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, Carme Laura Gil i Miró
i Irene Rigau i Oliver, diputades del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del Reglament del Parlament,
presenten la següent:
Proposició no de llei sobre la difusió de l’obra del filòleg Joan Coromines als centres docents de Catalunya.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Amb motiu del centenari del naixement del filòleg Joan
Coromines el Govern i Institucions culturals i acadèmiques catalanes organitzen actes diversos per tal de retre homenatge a la seva memòria i difondre’n la seva
ingent obra.
Joan Coromines i Vigneaux és un dels lingüistes més
importants de l’àmbit romànic. A la seva i important
producció són dues constants bàsiques la lexicografia
i l’etimologia, per una banda, i, per l’altra, la toponímia
i antroponímia. Hom considera mundialment obres
cabdals el «Diccionari etimològic i complementari de
la llengua catalana», el «Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana» i l’exhaustiu «Onomasticon Cataloniae». Són, aquestes,obres de coneixement,
enriquiment i consulta obligada per a ensenyants i
alumnes.
La commemoració del cent aniversari del naixement
d’en Joan Coromines i la voluntat del Govern de difondre, amb aquest motiu, la seva obra a les escoles catalanes fan oportuna la dotació a les biblioteques escolars
dels Diccionaris i Onomasticon.
Per aquesta raó el Grup Parlamentari de Convergència
i Unió presenta la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, i Joan Raventós i Pujadó,
Diputat de Convergència i Unió, d’acord amb el que
estableixen els articles 134 i 135 del Reglament del
Parlament, presenten la següent:
Proposició no de Llei sobre subvencions per fer arribar
el transport públic a les urbanitzacions
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Actualment a Catalunya, hi un nombre important encara d’urbanitzacions que van néixer fruit de l’especulació i del desgovern de la legislació urbanística existent
a les dècades dels 60 i 70.
En un primer moment es van crear amb la intenció de
ser segones residències, però amb el creixement propi
de les ciutats i el pas dels anys, moltes de les cases han
esdevingut primeres residències.
El fet que moltes d’elles, encara avui, es trobin lluny
del nucli urbà al qual pertanyen fan que moltes persones, al no disposar de transport públic habitual necessitin utilitzar els mitjans de transports particulars per
desplaçar-se al nucli urbà de la seva població o a d’altres indrets.
En opinió de Convergència i Unió, cal avançar en
l’aplicació d’aquelles mesures que facin que les persones que viuen en urbanitzacions, se sentin integrades i
puguin participar plenament de la vida de la seva ciutat o poble. És, per tant, prioritari que els consistoris es
plantegin la possibilitat de establir alternatives de transport públic entre els nuclis urbans i les urbanitzacions
que garanteixin un dret a la mobilitat.
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

4 d’agost de 2005

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 214

66

La Generalitat de Catalunya, com a primera institució
del país i responsable de la vertebració del mateix, cal
que doni suport a tots aquells ajuntaments que apostin
per l’implantació d’aquestes mesures contribuint a la
millora del reequilibri territorial al nostre país.
Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de CiU presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a impulsar una línia de subvencions per aquells ajuntaments que projectin línies de
transports públics que connectin els nuclis urbans amb
les urbanitzacions»
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2005
Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

Joan Raventós i Pujadó
Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre les subvencions per a instal·lar equipaments socials a les urbanitzacions
Tram. 250-00827/07

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, i Joan Raventós i Pujadó,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent:
Proposició no de Llei sobre subvencions per a ubicar
equipaments socials a les urbanitzacions

La Generalitat de Catalunya, com a primera institució
del país i responsable de la vertebració del mateix, cal
que doni suport a tots aquells ajuntaments que apostin
per l’implantació d’aquests centres en les urbanitzacions, apostant decididament per un territori més equilibrat.
Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de CiU presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a endegar una línia de subvencions per aquells ajuntaments que projectin la instal·lació
de centres socials a les urbanitzacions dels seus municipis».
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2005
Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

Joan Raventós i Pujadó
Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre l’augment
de la seguretat a les urbanitzacions
Tram. 250-00828/07

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes Portaveu, i Joan Raventós i Pujadó,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE L’AUGMENT DE LA SEGURETAT A LES URBANITZACIONS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Actualment a Catalunya, hi un nombre important encara d’urbanitzacions que van néixer fruit de l’especulació i del desgovern de la legislació urbanística existent
a les dècades dels 60 i 70.
En un primer moment es van crear amb la intenció de
ser segones residències, però amb el creixement propi
de les ciutats i el pas dels anys, moltes de les cases han
esdevingut primeres residències.
El fet que moltes d’elles, encara avui es trobin lluny del
nucli urbà al qual pertanyen fan que moltes no disposin de serveis que, avui en dia, són necessaris i del tot
habituals als nostres pobles i ciutats (biblioteques, casals de gent gran, centres cívics, etc,).
Cal que les persones que viuen en urbanitzacions, moltes d’elles allunyades dels nuclis urbans, es sentin integrades i puguin participar de la vida de la seva ciutat o
poble. És, per tant, prioritari que els consistoris es plantegin la ubicació de centres socials a aquestes urbanitzacions, que permetin teixir arrels i complicitats entre
la ciutadania.
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Actualment a Catalunya, hi un nombre important encara d’urbanitzacions que van néixer fruit de l’especulació i del desgovern de la legislació urbanística existent
a les dècades dels 60 i 70.
En un primer moment es van crear amb la intenció de
ser segones residències, però amb el creixement propi
de les ciutats i el pas dels anys, moltes de les cases han
esdevingut primeres residències.
El fet que moltes d’elles, encara avui es trobin lluny del
nucli urbà al qual pertanyen i tinguin durant molts dies
al llarg de l’any un nombre important d’habitatges
deshabitats, fan que siguin nuclis d’alt risc pel que fa
referència als robatoris i altres actes delictius, fet que
contribueix a la inseguretat ciutadana.
El grup parlamentari de CiU entén que cal protegir
aquelles persones que han decidit viure habitualment
en una urbanització i que tenen un clar dèficit de seguretat ciutadana derivat, tant de l’allunyament de les urbanitzacions respecte dels nuclis urbans centrals de la
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ciutat com de la manca de dotacions suficients de policia local i del cos de Mossos d’Esquadra.
Des de CiU es considera necessari que el Departament
d’Interior del Govern de la Generalitat estableixi un pla
d’actuació específic per a les urbanitzacions en relació
a la seva seguretat i a la de les persones que hi viuen.
L’administració catalana no pot eludir la seva responsabilitat i cal un esforç per donar respostes a les necessitats d’aquestes persones.

d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) per finançar la construcció de l’Auditori Teatre d’Esplugues del
Llobregat (Baix Llobregat).
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2005
Francesc Vendrell i Bayona, Josep Llobet Navarro, Eva
García i Rodríguez

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de CiU presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a elaborar un pla específic de
seguretat ciutadana per a les urbanitzacions a Catalunya, en col·laboració amb els ajuntaments afectats».
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2005
Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

Joan Raventós i Pujadó
Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre les obligacions del Museu Nacional d’Art de Catalunya envers els museus seccions
dependents
Tram. 250-00830/07

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Proposició no de llei sobre la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) per a la construcció de l’auditori teatre d’aquesta població
Tram. 250-00829/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 25749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Josep Llobet Navarro i Eva García Rodríguez, diputats
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent proposició no de llei:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) té una població de 46.623 habitants. La seva població a anat en
augment en els darrers anys com a succeït a altres ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Els seus habitants compten amb equipaments destinats
a activitats lúdiques, esportives, culturals però hi manca
una reivindicació tradicional de la ciutadania com és la
construcció d’un Auditori - Teatre des d’on es segueixi fomentant la cultura entre el habitants d’Esplugues.
Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent,
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament

Felip Puig i Godes, Portaveu, Carme Laura Gil i Miró
i Esteve Orriols i Sendra, diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del Reglament del Parlament, presenten la següent:
Proposició no de llei sobre les obligacions del Museu
Nacional d’Art de Catalunya vers els Museus-seccions
dependents.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus estableix l’organització dels Museus nacionals, que encapçalen l’articulació del sistema museístic de Catalunya;
estableix així mateix que cada museu nacional pot tenir diverses seccions dependents per tal d’articular-ne
xarxes temàtiques.
Els efectes que comporta la declaració de Museu-secció de Museu nacional són: la coordinació expositiva,
documental i difusora, l’ajut econòmic per a despeses
de funcionament, l’assessorament tècnic i organitzatiu,
el foment i el suport en les activitats de restauració i el
suport per a la documentació i la difusió del patrimoni
museístic.
L’any 1999 foren declarats Museus-seccions del Museu
Nacional d’Art de Catalunya el Museu Cau Ferrat de
Sitges, el Museu Comarcal de la Garrotxa d’Olot i la
Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la
Geltrú.
Un cop finalitzades les obres d’ampliació i adequació
del Museu Nacional d’Art de Catalunya, transcorreguts
deu mesos de la seva inauguració i elaborat el seu pla
estratègic, cal que els efectes de la declaració dels
Museus– seccions del MNAC i els deures inherents
d’aquest vers aquells siguin visibles i importants, en
especial en els efectes econòmics i de coordinació.
Per aquesta raó el Grup Parlamentari de Convergència
i Unió presenta la següent:
3.10.25.
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent,
PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. Aportar els recursos econòmics adients per tal que el
Museu Nacional d’Art de Catalunya convingui amb les
seves seccions, el Museu Cau Ferrat de Sitges, el Museu Comarcal de la Garrotxa d’Olot i la Biblioteca
Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú un
pressupost trianual, 2006-2008 de despeses de funcionament, d’acord amb llurs directors, un cop avaluat el
programa d’actuació d’aquells.

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
que dugui a terme les negociacions oportunes amb el
Govern Central per què les Titulacions de Filologia
Catalana i Humanitats es mantinguin en el catàleg de
titulacions de grau que hauran d’adoptar totes les Universitats de l’Estat l’any 2010.

2. Incloure al pressupost del MNAC de l’any 2006 les
dotacions específiques convingudes per al manteniment
i funcionament de les Seccions.

Daniel Sirera i Bellés

3. Possibilitar, amb els recursos necessaris, la formulació conjunta per part del MNAC i les seves seccions
d’un Pla de coordinació expositiva argumental i de difusió.
Palau de Parlament, 13 de juliol de 2005
Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; CarmeLaura Gil i Miró, diputada del G. P. de CiU; Esteve
Orriols i Sendra, diputat de G. P. de CiU

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2005

Proposició no de llei sobre la presència suficient d’efectius del Cos de
Mossos d’Esquadra a la demarcació
de Girona
Tram. 250-00832/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 25771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

Proposició no de llei sobre el manteniment de les titulacions de Filologia
Catalana i d’Humanitats en el catàleg
de titulacions oficials de grau
Tram. 250-00831/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 25771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de
la Cambra presenten la següent Proposició no de Llei:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A la Subcomissió en l’àmbit d’humanitats del Consell
de Coordinació Universitària (CCC), depenent del Ministeri d’Educació ha proposat recentment l’eliminació
de les Titulacions de Filolofia Catalana i Humanitats
del futur catàleg de titulacions oficials de Grau de les
universitats de l’Estat i incloure la Filologia Catalana en
una titulació de «Llengües i Literatures Europees Modernes».
El catàleg l’hauran d’adoptar totes les universitats de
l’Estat l’any 2010 en consonància amb el procés de
convergència europea, el que es coneix com la Declaració de Bolonya.
A Catalunya i en el conjunt de les universitats hi ha més
de 1.300 persones que estudien Filologia Catalana i
més de 2.400 que cursen Humanitats.
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i Manuel Ibarz
i Casadevall, diputat, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra presenten la següent Proposició no de llei:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Consellera d’Interior ha reconegut recentment en el
transcurs d’una reunió amb els responsables dels Consells Comarcal de les comarques gironines que existeix
un dèficit d’efectius del cos dels Mossos d’Esquadra en
aquesta demarcació.
Malgrat aquest reconeixement de la carència d’efectius,
el Govern o té previst incrementar els efectius presents
al territori més que per atendre les necessitats pròpies
de la temporada d’estiu i altres necessitats puntuals.
Les raons que es donen per no cobrir les necessitats
d’efectius policials a les comarques de Girona es deuen
a la necessitat d’avançar en el desplegament dels Mossos en altres territoris de Catalunya. El Govern prefereix avançar en el desplegament que cobrir totes les
necessitats de seguretat existents i es limita a demanar
paciència als ciutadans.
Per altre banda molts dels efectius que s’han incorporat a les comarques gironines en els darrers anys provenen d’altres demarcacions de Catalunya i a mida que
avança el desplegament dels Mossos d’Esquadra pel
territori de Catalunya demanen la incorporació a la seva
zona d’origen.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
garantir la presència suficient d’efectius del cos de
Mossos d’Esquadra a la demarcació de Girona.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2005
Daniel Sirera i Bellés

Manuel Ibarz i Casadevall

Proposició no de llei sobre la situació
a Txetxènia

Beslan a Ossètia del Nord, que commogueren la comunitat internacional, han estat un dels motius per a la
inhibició internacional en el conflicte que ha quedat
aïllat i sota l’arbitrarietat de les decisions de Moscou i
de l’exèrcit rus.
Davant la política de devastació del govern rus i la violació sistemàtica i flagrant dels drets humans entre la
població txetxena que s’està produint a la zona, tant per
part de l’exèrcit rus com dels combatents txetxens; la
privació sistemàtica de l’accés a la informació del mitjans de comunicació; les restriccions en el control i el
seguiment de les violació de drets elementals per part
de les ONG que treballen en el terreny, el grups sotasignants presenten la següent:

Tram. 250-00833/07

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya:
1. Mostra la seva preocupació per la situació a
Txetxènia i la seva repulsa a les violacions sistemàtiques dels drets humans que s’hi produeixen, i es solidaritza amb la població civil txetxena i amb els milers
de desplaçats a causa del conflicte.
2. Condemna totes les accions terroristes comeses dins
i fora de les fronteres txetxenes i rebutja la violència
com a eina per resoldre els conflictes.

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò
que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent proposició no de llei:

3. Insta el Consell Executiu a que defensi el treball de
les ONG a Txetxènia sol·licitant a les autoritats russes
que s’acabin els impediments sistemàtics a les seves
actuacions i que es permeti als mitjans de comunicació
la realització de la seva tasca.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

4. Insta el Consell Executiu, en el marc de les seves
competències, a fer les actuacions pertinents davant el
Govern de l’Estat per a:

La resistència de Txetxènia a l’expansionisme i la dominació russos ha estat una constant històrica que ha
vist al llarg del segle XX diverses guerres, devastacions
i deportacions massives. En la dècada dels 90, sobretot
desprès de la proclamació d’independència de l’ex-república soviètica i la conseqüent invasió russa (1994) i
malgrat l’armistici signat en 1996, els enfrontaments
entre l’exèrcit rus i els combatents txetxens han continuat, i ja han produït més de 150.000 víctimes, la majoria d’elles civils.
L’assassinat per part de l’exèrcit rus el passat 8 de març
del líder txetxè, i últim president elegit legítimament a
Txetxènia, Aslán Masjadov, ha significat l’eliminació
del corrent moderat, que ja havia ofert una taula de
negociacions que els russos rebutjaren, i que hagués
pogut actuar com a interlocutor amb el Kremlin. A més
a més, l’actual panorama internacional, centrat en la
lluita contra el terrorisme i reticent envers el dret d’ingerència en els assumptes interns, planteja una situació
poc optimista per la resolució del conflicte, que a més
dels morts, ha provocat el desplaçament, després de la
segona guerra, de més de 200.000 persones, que parcialment han estat ja retornades tot i que sense les unes
garanties mínimes de seguretat. Milers de refugiats
continuen assentats a les veïnes repúbliques de Daguestan i Ingúixia.

a) Reforçar els contactes diplomàtics que promoguin
una solució negociada del conflicte.
b) Apel·lar a les institucions de la UE per tal que sol·licitin a les parts en conflicte l’escrupulós respecte a la
democràcia, l’Estat de Dret i els Drets Humans en les
seves actuacions al territori txetxè».
Palau del Parlament, 30 de juny de 2005
Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josefina Cambra i Giné, diputada del G. P. de CiU; Miquel
Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SOC-CPC; Consol
Prados i Martínez, diputada del G. P. SOC-CPC; Joan
Ridao i Martín, portaveu del G. P. d’ERC; Pilar
Dellunde i Clavé, diputada del G. P. d’ERC; Francesc
Vendrell i Bayona, portaveu del G. P. PPC; Rafael López i Rueda, diputat del G. P. PPC; Joan Boada i Masoliver, portaveu del G. P. d’ICV-EA; Dolors Camats i
Luís, diputada del G. P. d’ICV-EA

Els terribles atemptats dels diferents grups terroristes
txetxens, el més brutal dels quals en una escola de
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre l’habilitació
de nous accessos de l’autopista C-16
a les pedreres de Castellbell i el Vilar
(Bages)
Tram. 250-00834/07

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Rull i Andreu diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE L’HABILITACIÓ DE NOUS
ACCESSOS DE L’AUTOPISTA C-16 A LES PEDRERES DE CASTELLBELL I EL VILAR
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La pedrera anomenada «El Padró n. 684» ubicada al municipi de Castellbell i el Vilar (Bages) comporta diàriament
el pas de desenes de camions –han arribat a 200– pel nucli urbà de Sant Vicenç de Castellet (Bages), concretament
pel Carrer d’Alfons XIII i Pel Passatge Catalans.
Aquest trànsit provoca greus problemes, a banda de
malmetre el ferm dels carrers esmentats i de la pols i les
vibracions que genera, hi ha serioses sospites que sigui
la causa de les esquerdes que han aparegut a diversos
immobles.
Cal persistir, doncs, en la necessitat de trobar una alternativa al pas de camions en direcció a les pedreres
emplaçades al terme municipal de Castellbell i el Vilar,
que eviti els greuges que suposa als veïns l’excés de
velocitat, la pols i la perillositat d’aquests vehicles de
gran tonatge.
Una opció podria ser habilitar un nou vial des de l’autopista C-16, que permetés estalviar el pas pel nucli
urbà de la població.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta la següent

Proposició no de llei per la qual s’insta el Govern a demanar al Govern de
l’Estat la retirada del Pla estatal de joventut 2005-2008
Tram. 250-00835/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 25898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i Rafael López
i Rueda, diputat, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra presenten la següent Proposició no de Llei:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El nou Pla de Joventut 2005-2008 va ser aprovat pel
Consell de Ministres després de ser debatut i refusat (el
21 de novembre de 2004) al Congrés dels Diputats amb
el vots en contra dels Grups Parlamentaris del Partit
Popular, Convergència i Unió, Esquerra Republicana
de Catalunya, Partit Nacionalista Basc i Grup Mixt.
Aquest Pla Interministerial de joventut elaborat pel
l’Injuve (organisme encarregat de desenvolupar la política de joventut a l’Estat) va dirigit als més de nou
milions de joves, entre 15 i 29 anys que resideixen a
l’Estat, implica als dotze ministeris del Govern espanyol i preveu instal·lar disset oficines d’informació a
totes les comunitats autònomes llevat del País Basc i
Navarra.
A Catalunya, la Generalitat té competències exclusives
en matèria de joventut (Article 9 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya) i ja existeix un Pla Nacional de Joventut de Catalunya, instaurat l’any 2000 fruit de la
tasca de les entitats juvenils catalanes, dels grups parlamentaris i que ha estat revisat recentment per totes les
forces polítiques.
Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent,
PROPOSICIÓ NO DE LLEI

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a iniciar els tràmits per habilitar, de manera excepcional, accessos directes des de l’autopista C-16 a les pedreres de Castellbell i el Vilar i viceversa per als vehicles d’alt tonatge a fi d’evitar el seu pas pel nucli urbà
de Sant Vicenç de Castellet i a negociar amb l’empresa AUTEMA les condicions de pagament que correspongui d’aplicar d’acord amb el règim concessional
vigent.»
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2005
Felip Puig i Godes, Josep Rull i Andreu, Carles Puigdomènech i Cantó
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
demanar al Govern Central la retirada del Pla de Joventut 2005-2008 per envair les competències de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2005
Daniel Sirera i Bellés

Rafael López i Rueda
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4.

4.40.

INFORMACIÓ

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Composició del Grup Parlamentari
Socialistes de Catalunya - Ciutadans
pel Canvi
Tram. 399-00002/07

Nomenament de representants
Calendari de sessions plenàries per al
cinquè període de sessions (setembre desembre 2005)
Tram. 244-00010/07

MESA DEL PARLAMENT
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 26 de
juliol de 2005, d’acord amb el que estableix l’article
62.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus, ha aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries per al cinquè període de sessions, setembre desembre de 2005:

Reg. 25876 / Coneixement: Mesa del Parlament,
26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, us comunico el
nomenament de la diputada Carme Valls i Llobet com
a portaveu adjunta del nostre Grup.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2005
Miquel Iceta i Llorens

Setembre: 26, 27, 28, 29 i 30
Octubre:

6 - 18, 19 i 20 - 27

Novembre:10 - 17 - 23 i 24
Desembre: 15 - 19, 20, 21 i 22
A reserva de les modificacions que l’actuació del Ple
demani.
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2005
La secretària primera

El president del Parlament

Anna Miranda i Torres

Ernest Benach i Pasqual

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 25738 / Coneixement: Mesa del Parlament,
26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Teresa Josa de Riu, a l’efecte del que disposa l’article
21.1 del Reglament del Parlament de Catalunya,
manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.
I perquè així consti, ho signa

4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2005
Teresa Josa de Riu

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/07

Accés al ple exercici de la condició de
parlamentari

Composició de la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat
i Govern Local
Tram. 402-00001/07

MESA DEL PARLAMENT
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 26 de
juliol de 2005, atès que la diputada proclamada electa,
Sra. Teresa Josa de Riu, ha complert els requisits que
estableix l’article 4.1 del Reglament (credencial –reg.
25737–, acatament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya –reg. 25738–, declaració d’incompatibilitats –reg. 25777–), constata i manifesta que
la senyora Teresa Josa de Riu ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentari.

Substitució de diputats
Reg. 25617 i 25621 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 26.07.2005

Alta: Sra. Manuela de Madre i Ortega
Baixa: Sr. Lluís Miquel Pérez i Segura

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2005
La secretària segona
El president del Parlament
Carmen Carretero Romay
Ernest Benach i Pascual
4.40.
4. INFORMACIÓ
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Composició de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Composició de la Comissió de Política
Territorial

Tram. 402-00003/07

Tram. 402-00006/07

Designació de la presidència

Substitució de diputats

Reg. Reg. 25778 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.07.2005

Reg. 25780 i 25883 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, comunica la
substitució del diputat Lluís Miquel Pérez i Segura pel
diputat Jordi Terrades i Santacreu com a president de la
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.

A LA MESA DEL PARLAMENT
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, proposa la diputada
Teresa Josa de Riu com a secretària de la Comissió de
Política Territorial.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2005

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2005

Miquel Iceta i Llorens

Miquel Iceta i Llorens

Substitució de diputats
Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Reg. 25781, 25882 i 25883 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 26.07.2005

Tram. 402-00005/07

Substitució de diputats
Reg. 25880 / Coneixement: Mesa del Parlament,
26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, proposa el diputat
Joaquim Llena i Cortina com a secretari de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2005
Miquel Iceta i Llorens

Alta: Sra. Teresa Josa de Riu
Baixa: Sr. Joaquim Llena i Cortina

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Tram. 404-00002/07

Substitució de diputats
Reg. 25779 / Coneixement: Mesa del Parlament,
26.07.2005

Substitució de diputats
Reg. 25881 / Coneixement: Mesa del Parlament,
26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, comunica l’alta del
diputat Joaquim Llena i Cortina com a membre de la
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2005
Miquel Iceta i Llorens

4.45.
4. INFORMACIÓ

A LA MESA DEL PARLAMENT
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, comunica l’alta de la
diputada Teresa Josa de Riu com a membre de la
Comissió de la Sindicatura de Comptes.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2005
Miquel Iceta i Llorens
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Composició de la Comissió Permanent
de Legislatura per a la Societat de la
Informació
Tram. 405-00004/07

Substitució de diputats
Reg. 25877 i 25878 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 26.07.2005

Alta: Sra. Teresa Josa de Riu
Baixa: Sra. Marta Camps i Torrens

En el cas de la Taula de Vins Blancs i Base pel Cava que
es va reunir a començaments de la verema es va dir que
es tornarien a trobar el mes d’octubre. Ha passat el
temps i no hi hagut cap més reunió fins el passat dia 12
de gener. Aquesta reunió va acabar sense cap acord,
amb una manifestació a l’exterior d’algunes desenes de
pagesos (de la UP) que varen esbroncar algun dels assistents i amb l’únic cosa en comú de tornar-se a trobar
el dia 2 de març.
Des del DARP i l’INCAVI (amb el Conseller al capdavant) s’han fet múltiples contactes amb representants de
les dues parts per intentar apropar les posicions i afavorir el diàleg i la negociació. Però les posicions són molt
llunyanes i tot apunta a que, malgrat que tothom diu
que està pel diàleg, a la pràctica això no es manifesta
d’aquesta manera.
Es continuarà treballant en la línia d’acostar posicions
i trobar un marc de negociació que permeti arribar a un
acord que és necessari en el moment actual.

4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MOCIONS

4.50.01.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 96/VII del Parlament de Catalunya
sobre l’elaboració d’un pla sectorial
vitivinícola amb la participació de les
organitzacions i les entitats de la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi

Del punt c) està prevista una reunió de la Taula Sectorial per al proper dimarts dia 25 de gener per exposarlos el programa per al Pla Sectorial i demanar la seva
col·laboració i participació activa. Es pensa afavorir la
seva implicació en el Pla durant tot el procés que ha
començat i s’allargarà fins a poder disposar del Pla
Sectorial.
Barcelona, 15 de febrer de 2005
Antoni Siurana i Zaragoza
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Tram. 290-00043/07

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 25892 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. de resolució: 290-00043/07
Sobre: Resolució 96/VII del Parlament de Catalunya
sobre l’elaboració d’un pla sectorial vitivinícola amb la
participació de les organitzacions i les entitats de la
Taula Sectorial de la Vinya i el Vi
En compliment de la resolució 96/VII del Parlament de
Catalunya i d’acord amb el que disposen els articles
131 i 135 del reglament de la Cambra, us informo del
següent:
Pel que fa al punt a) s’han fet tota mena de gestions prop
de les dues parts per intentar establir un diàleg que fructifiqui en un acord. Cal dir però que en el cas de la Taula dels Vins Negres es va reunir en moltes ocasions durant els mesos d’agost, setembre i octubre i tot i que va
haver-hi possibilitats d’un acord entre les dues parts, les
diferències internes per part dels elaboradors i les diferències internes dels pagesos, van impossibilitar un acord
ampli i al final es van trencar les converses sense arribar
a cap conclusió, tot i que hi havia acord entre algunes
organitzacions (concretament UVIPE i UP, però la patronal no va voler signar amb solitari amb UP).

4.50.02.

COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 36/
VII del Parlament de Catalunya, sobre
les beques
Tram. 390-00036/07

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 25292 i 25740 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. de moció: 390-00036/07
Sobre: Moció 36/VII del Parlament de Catalunya, sobre les beques
En compliment de la Moció 36/VII del Parlament de
Catalunya, sobre les beques, em plau d’informar el següent:
La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de
Gestió de Beques Universitàries i de Recerca
(AGAUR), s’encarregarà a partir del proper curs 20042005 de la tramitació, resolució, control, verificació i
pagament de les beques i ajuts a l’estudi que convoca
el Ministeri d’Educació i Ciència. La gestió de les be4.50.01.
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ques serà possible després d’una negociació bilateral en
la qual la consellera d’Educació, Marta Cid, i el conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
(DURSI), Carles Solà, arribaren a un acord per signar
un conveni amb el Ministeri per fer-se’n càrrec. El conveni, finalment, se signà el passat dia 13 de juny de
2005.
El conveni inclou, entre altres, les beques universitàries, les de primer i segon curs de batxillerat i les de cicles formatius de grau superior
Un dels objectius principals és que els alumnes catalans
vegin agilitzats els tràmits per sol·licitar els ajuts i rebin
els diners corresponents amb més celeritat que en l’actualitat.
El conveni és un primer pas fins que el Govern espanyol aprovi el Reial Decret del traspàs de beques. En
aquests moments hi ha converses amb el Ministeri per
establir els criteris que hauran de regir aquest decret.
Pel Govern català s’hi consideri el nombre d’estudiants,
així com el nivell de renda disponible de cada territori.
Paral·lelament, des de l’AGAUR ja s’han fet totes les
passes necessàries per fer possible la transferència de
beques i ja s’està intervenint en la convocatòria d’inici, la dels estudiants que aniran per primera vegada a la
universitat.
Barcelona, 4 de juliol de 2005
Carles Solà i Ferrando
Conseller d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació

Control del compliment de la Moció 37/
VII del Parlament de Catalunya, sobre
l’educació postobligatòria, especialment pel que fa a la formació professional
Tram. 390-00037/07

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 25906 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.07.2005

els centres, cal indicar que el Departament d’Educació
no ha fet cap acció en sentit contrari.
b) Quant a continuar en la millora de la formació professional definint una oferta equilibrada des del punt de
vista territorial i sectorial, i pel que fa a la gestió dels
recursos, cal indicar el curs 2005-2006 s’implantaran
76 nous cicles formatius als centres públics, 40 de grau
mitjà i 36 de grau superior. Aquest increment suposa
2.280 noves places de formació professional repartides
pel territori.
c) En relació amb potenciar un model de funcionament
que incrementi l’eficàcia i l’autonomia de la gestió als
centres, s’ha cedit als centres la gestió del capítol VI del
Pressupost. A més, el grup de treball «Autonomia de
centres» del Pacte Nacional per a l’Educació està debatent el tema des de gener de 2005, basant-se en tres eixos fonamentals: 1) Voluntat del centre, 2) Coresponsabilització i compromís, 3) Acceptació de la rendició
de comptes.
d) Amb referència a potenciar els mecanismes de col·laboració amb les universitats catalanes, cal assenyalar
que en data 13 de maig es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació, el Departament d’universitats, recerca i societat de la informació
i les universitats de Catalunya o s’acorda el reconeixement de crèdits entre Cicles formatius de grau superior de FP específica i estudis universitaris i tots els aspectes derivats d’aquest reconeixement.
En la reunió del consell interuniversitari del dia 14 de
juny s’ha acordat aprovar les noves correspondències
en matèria de transició entre els cicles formatius de
grau superior i titulacions universitàries.
e) Respecte a facilitar l’accés al sistema de formació
professional, tot implantant un sistema obert, sensible
i integrat de formació al llarg de la vida, que garanteixi el tractament global i coordinat de les necessitats, cal
destacar els aspectes següents:
1. Formació Professional a distància.
Està previst iniciar l’oferta de diferents cicles formatius
en la modalitat semipresencial (per a la majoria dels
títols, la FP totalment a distància no és possible degut
a que hi ha crèdits que requereixen desenvolupar activitats pràctiques) a partir del gener de 2006.
S’iniciaran diversos crèdits, corresponents al títols següents:

A LA MESA DEL PARLAMENT

– CFGM d’Explotació de sistemes informàtics

Núm. de moció: 390-00037/07

– CFGM d’Equips i instal·lacions electrotècniques

Sobre: Moció 37/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’educació postobligatòria, especialment pel que fa
a la formació professional

– CFGS d’Educació Infantil.

Comissió competent: Comissió de Política Cultural
En compliment de la Moció 37/VII del Parlament de
Catalunya, de data 17 de març de 2005, i d’acord amb
l’article 131 del Reglament d’aquesta Cambra, em correspon informar del següent:
a) Pel que fa a garantir la continuïtat dels ensenyaments
de formació professional en l’àmbit de l’ensenyament
postobligatori no universitari i mantenir la unitat de tots
4.50.02.
4. INFORMACIÓ

2. Ordre per la qual s’estableixen diverses mesures
flexibilitzadores en l’oferta dels ensenyaments de formació professional.
Està pendent de publicació una ordre que té per objecte
fer una oferta adaptada a les diferents expectatives i
situacions personals i professionals per tal d’afavorir la
formació al llarg de tota la vida d’acord amb les necessitats de qualificació del mercat laboral i les expectatives personals de promoció professional. Les mesures
que recull l’ordre són les següents:
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– Impartició parcial de cicles. Permet fer una oferta
ajustada a diversos col·lectius definit perfils professionals més amplis que els d’un títol determinat.
– Distribucions extraordinàries. Permet ajustar l’horari d’impartició del cicle als horaris dels treballadors
(ofertes vespertines o en horaris convinguts).

D’altra banda, cal indicar que del 17 de març a 30 de
juny s’han subscrit 16.356 convenis de Formació en
Centres de Treball amb empreses per portar a terme les
pràctiques de l’alumnat.
Barcelona, 19 de juliol de 2005
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

– Distribucions conjuntes. Oferta d’un itinerari formatiu composat per dos cicles afins que permet fer una
oferta més polivalent i disposar de dos títols de dos
anys cadascun en tres anys.
– Matricula parcial. Permet que, en lloc de matricularse de tots els crèdits del cicle, una persona opti per
matricular-se dels crèdits que més li interessin.
– Col·laboració per impartir crèdits en entorns laborals.
Regula la col·laboració d’empreses i institucions per
impartir cicles formatius en els espais i instal·lacions
òptims dels quals difícilment disposen els centres però
sí existeixen a la realitat productiva.
– Ofertes a col·lectius singulars. Permet respondre a
necessitats col·lectives, fent ofertes a mida, en especial
per atendre necessitats d’inserció i reinserció laboral,
promoció, reciclatge o adaptacions professionals per
alumnes amb dificultats diverses.
3. Acreditació de competències professionals per a treballadors sense títol.
S’ha publicat en data 7 de febrer de 2005 la Resolució
EDC/170/2005, de 31 de gener, per la qual es convoca
la realització de proves per la obtenció directa l’obtenció directa del títol de 15 títols diferents. A la vegada,
també s’obre el procés per tramitar les demandes
d’acreditació de competències dels mateixos títols.
f) Sobre intensificar la col·laboració amb empreses i
centres tècnics per enfortir la vinculació entre l’àmbit
del treball i els ensenyaments de formació professional,
per tal de donar resposta a les demandes reals de qualificació que tenen els sectors productius, cal indicar
que, a més de la renovació de tots els convenis anteriors, es troben en procés de signatura els nous convenis
de col·laboració següents:
– Cicle formatiu de cuina a l’IES Joaquim Bau, de
Tortosa: Conveni entre la Cambra del comerç de
Tortosa, l’Ajuntament del municipi i el Departament
d’Educació.
– Cicle formatiu d’Obres de la Construcció a l’IES
Ferrer i Guàrdia, de Sant Joan Despí, a l’IES
Provençana, de l’Hospitalet de Llobregat, i a l’IES Santa Eugènia, de Girona. Conveni entre l’Institut Gaudi
de la Construcció i el Departament d’Educació.
– CFGM d’Operacions de fabricació de productes farmacèutics i CFGS de fabricació de productes farmacèutics i afins, a l’IES Terrassa, de Terrassa. Conveni entre
el Gremi d’indústries farmacèutiques i el Departament
d’Educació.
– CFGM en Instal·lació i manteniment electromecànic
de maquinària i conducció de línies a l’IES Guisona, de
Guisona. Conveni amb la Cooperativa Guisona i el
Departament d’Educació.

4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREIXENCES

4.53.05.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Alfons Verdú, responsable de la Campanya per a l’Accés a Medicaments
Essencials (CAME) de Metges sense
Fronteres a Espanya, davant la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Economia i de les Repercussions en les Relacions Internacionals
perquè expliqui els efectes del preu
dels medicaments sobre la població
dels països pobres i les batalles legals
per a la producció i el comerç de medicaments genèrics
Tram. 356-00403/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de
l’Economia i de les Repercussions en les Relacions
Internacionals, en la sessió núm. 3, tinguda el dia
15.11.2004.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Emili Esteve, director del Departament
Tècnic de Farmaindustria, davant la
Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Economia i de les Repercussions en les Relacions Internacionals perquè expliqui els costos dels
genèrics per a la indústria i la recerca
Tram. 356-00404/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de
l’Economia i de les Repercussions en les Relacions
Internacionals, en la sessió núm. 3, tinguda el dia
15.11.2004.

4.53.05.
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4.53.15.

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

Compareixença del Sr. Alfons Verdú,
responsable de la Campanya per a
l’Accés a Medicaments Essencials
(CAME) de Metges sense Fronteres a
Espanya, davant la Comissió d’Estudi
del Procés de Mundialització de l’Economia i de les Repercussions en les
Relacions Internacionals perquè expliqui els efectes del preu dels medicaments sobre la població dels països
pobres i les batalles legals per a la producció i el comerç de medicaments
genèrics
Tram. 357-00256/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de
l’Economia i de les Repercussions en les Relacions
Internacionals en la sessió núm. 3, tinguda el dia
15.11.2004.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Economia i de les Repercussions en les Relacions Internacionals, del 22.07.2005 (DSPC-C 233).

4.67.

COMUNICACIONS DELS DIPUTATS I ELS
GRUPS PARLAMENTARIS

Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta per a l’elaboració
d’una Elaboració dels textos de les
propostes normatives necessàries per
a donar més reconeixement i suport a
l’associacionisme educatiu a Catalunya, per una ponència del conjunt dels
grups parlamentaris
Tram. 202-00058/07

Sol·licitud
Reg. 25914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2005

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Economia i de les Repercussions en les Relacions Internacionals, del 22.07.2005 (DSPC-C 233).

Compareixença del Sr. Emili Esteve,
director del Departament Tècnic de
Farmaindustria, davant la Comissió
d’Estudi del Procés de Mundialització
de l’Economia i de les Repercussions
en les Relacions Internacionals perquè
expliqui els costos dels genèrics per a
la indústria i la recerca
Tram. 357-00257/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de
l’Economia i de les Repercussions en les Relacions
Internacionals en la sessió núm. 3, tinguda el dia
15.11.2004.
4.53.15.
4. INFORMACIÓ

A LA MESA DEL PARLAMENT
El president de la Comissió d’Estudi de la Situació de
les Polítiques de Joventut a Catalunya en nom dels
membres de la dita Comissió i els portaveus sotasignats, d’acord amb les conclusions de l’informe parcial
que tanca l’estudi del primer bloc temàtic en què desenvolupa les seves tasques l’esmentada Comissió, i que
van ser aprovades en la sessió tinguda a la Seu d’Urgell
el passat 16 de desembre de 2004 i ratificades en la
sessió del primer de març de 2005 proposen a la Mesa
del Parlament la creació, d’acord amb l’article 110 i
111 del RPC, d’una ponència conjunta que elabori els
textos de les propostes normatives necessàries per a
donar més reconeixement i suport a l’associacionisme
educatiu a Catalunya.
Juan Manuel Jaime Ortea, president de la Comissió
d’Estudi de la situació de les Polítiques de Joventut a
Catalunya; Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de
CiU; Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SOCCPC; Joan Ridao i Martín, portaveu del G. P. d’ERC;
Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del G. P. del PPC;
Joan Boada i Masoliver, portaveu del G. P. d’ICV-EA
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Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu
Reg. 26236 i 26238

A LA MESA DEL PARLAMENT
Els grups parlamentaris sotasignants, en el marc del que
preveuen els articles 41 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya i l’article 8 de la Llei 1/1981, de 25 de febrer,
del Consell Consultiu, sol·liciten que el Consell Consultiu dictamini sobre l’adequació a la Constitució del text
de la Proposició de llei orgànica per la qual s’estableix
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i es deroga la llei
orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i sobre les esmenes i vots particulars reservats que acompanyen al dictamen de la
Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya número 213.
Palau del Parlament, 2 d’agost de 2005
Francesc Homs i Molist, G. P. Convergència i Unió;
Lídia Santos i Arnau, G. P. Socialistes - Ciutadans pel
Canvi; Joan Ridao i Martín, G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Francesc Vendrell i Bayona, G. P.
del Partit Popular de Catalunya; Jaume Bosch i Mestre,
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa

A LA MESA DEL PARLAMENT
Com a complement de la sol·licitud de dictamen al
Consell Consultiu formulada per tots els Grups parlamentaris en relació al Dictamen de la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern
Local sobre el proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (206-00003/07) i d’acord amb
allò que estableix l’article 15 del Reglament provisional d’organització i funcionament del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, establert pel decret
429/1981 de 2 de novembre, als efectes d’aportar informació i documentació complementària que pugui resultar rellevant per a l’emissió del dictamen, i per precisar els preceptes sobre els que apreciem una eventual
manca d’adequació a la Constitució, el Grup Socialistes
- Ciutadans pel Canvi demana el parer del Consell Consultiu en relació a les qüestions que s’indiquen a continuació.
Palau del Parlament, 2 d’agost de 2005
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del Grup SOC - CpC

1. LA CONDICIÓ POLÍTICA DE CATALANS (ART. 11)
En opinió del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, aquest precepte, en la redacció donada pel
Dictamen de la Comissió, planteja un problema d’imprecisió inexcusable en la definició de la condició política de catalans quan es refereix als «ciutadans de
l’Estat» (quin?). És per això que el nostre Grup fa seva
en aquest punt la dicció del vigent Estatut d’Autonomia, que es refereix als «ciutadans espanyols», considerant-la jurídicament i tècnicament més adequada,
extrem sobre el qual demanem el parer del Consell
Consultiu.
2. LA FORMULACIÓ DE LES COMPETÈNCIES COMPARTIDES
(ART. 106)
Les competències compartides afecten matèries tan
importants com l’educació, la sanitat, l’ordenació econòmica, el medi ambient i el règim local, entre d’altres,
i són una tècnica moderna, comuna a quasi tots els sistemes federals consistent en una doble legislació, una
llei o norma bàsica de l’Estat i una legislació i normativa de desenvolupament de les Comunitats Autònomes, així com tota l’execució d’aquestes. Els països
federals han introduït aquesta categoria en la segona
meitat del segle XX per a substituir moltes competències que abans havien estat exclusives perquè el progrés
de la igualtat i els drets socials ja no legitimava un tracte desigual als ciutadans en educació, sanitat, etc. pel
sol fet de viure en un territori o en un altre de la mateixa
federació. La competència compartida significa per tant
una col·laboració normativa entre l’Estat i les Comunitats Autònomes, amb l’avantatge que permet l’establiment per l’Estat d’un «mínim comú denominador», en
paraules del Tribunal Constitucional, al mateix temps
que atribueix un paper decisiu a la Generalitat per a
desenvolupar per llei i reglament, aquelles línies generals o bàsiques de l’Estat, així com realitzar tota l’aplicació.
En l’experiència del sistema autonòmic aquesta categoria competencial ha donat lloc a molts conflictes entre
la Generalitat i altres Comunitats Autònomes i l’Estat,
per la dificultat d’establir una distinció entre «la legislació bàsica» estatal i el desenvolupament «legislatiu»
de les Comunitats Autònomes i encara que el Tribunal
Constitucional va introduir la necessitat que les normes
bàsiques de l’Estat fossin aprovades per les Corts Generals (STC 69/1988), així com altres criteris materials
sectorials, aquestes condicions s’ignoren de vegades i
es reprodueixen periòdicament els excessos de la intervenció estatal. El Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi considera que el respecte estatal
d’aquesta competència serà eficaç quan es realitzi una
reforma constitucional del Senat que permeti la intervenció decisiva de les Comunitats Autònomes en l’elaboració de la legislació bàsica de l’Estat. Però mentre
no es faci aquesta reforma, convé avançar en l’articulació d’aquesta competència, protegint al màxim la
capacitat d’intervenció de la Generalitat però sense
anul·lar la necessària potestat estatal.
El Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi sol·licita al
Consell Consultiu el seu parer sobre si la previsió sobre
competències compartides que incorpora el Dictamen
de la Comissió d’Organització i Administració de la
4.67.
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Generalitat i Govern Local sobre el proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya trenca
aquest equilibri i si, en un afany de protegir l’àmbit de
la competència de la Generalitat, aquesta previsió podria impossibilitar a l’Estat per aprovar una legislació
bàsica adequada a les matèries que correspon, amb la
possible vulneració de la interpretació constitucional
realitzada durant aquests anys, no solament en sentències concretes sinó com a doctrina general del Tribunal
Constitucional. Aquesta possible devaluació realitzada
de les competències compartides, que acabaria perjudicant els ciutadans de Catalunya en les citades matèries
d’educació, sanitat o medi ambient, podria resultar
frontalment contrària a la Constitució, tal com s’ha
entès la competència en general, i en concret en els
punts següents, sobre els quals, el nostre Grup sol·licita
el parer del Consell Consultiu:
A. La reducció de la funció de l’Estat a la fixació de
«principis, objectius i estàndards mínims» i la qualificació d’aquest tipus de normes com «marc» per a l’actuació de la Generalitat.
La Constitució en el seu art. 149.1 es refereix a aquesta competència amb tres diferents denominacions («bases», «normes bàsiques» i «legislació bàsica») i juristes molt reconeguts han propugnat la distinció de la
intensitat o l’extensió de la intervenció estatal seguint
aquesta gradació de bases, normes bàsiques o legislació bàsica, per entendre que la darrera exigeix sempre
llei i una reducció a normes generals, la intermèdia
permet reglaments executius i una extensió superior, i
la primera admet una intervenció fins i tot puntual. El
Tribunal Constitucional, que formalment no ha seguit
aquesta orientació, sí ha rebutjat expressament que es
puguin equiparar els tres conceptes amb «principis» i
a més, en una jurisprudència molt prolixa, ha admès
que el «comú denominador» de les normes estatals és
molt distint segons la matèria a la qual es refereix.
Efectivament, sembla lògic que matèries com el règim
local es limitin a lleis molt de principis, que la legislació d’educació contingui alguns elements més concrets
(per exemple en l’orientació dels plans d’estudi) i que
en canvi l’ordenació econòmica o el medi ambient permetin unes normes de més detall.
El Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi es planteja si
la reducció que realitza el Dictamen de la Comissió a
«principis, objectius i estàndards» podria caure de ple
en la interdicció del Tribunal Constitucional d’equiparar bases a principis i resultaria materialment contrària
a la pluralitat d’àmbits segons les matèries que es deriva
de la doctrina constitucional. D’altra banda, també
planteja si podria incórrer en una inconstitucionalitat
des del punt de vista formal pel fet d’introduir-se
aquesta delimitació de les bases a l’Estatut i no mitjançant una reforma constitucional, en el sentit de poderse veure afectat el concepte nuclear de «denominador
comú», si altres Estatuts pretenguessin una extensió
distinta de la intervenció normativa de l’Estat.
Un exemple pot donar idea de l’efecte que podria tenir
la reducció de l’element bàsic a principis. L’ultima llei
de sanitat (Llei 16/2003, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut), que respon plenament a
aquesta categoria (149.1.16, bases de la sanitat) té 80
4.67.
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articles dels quals només són «principis» els continguts
en l’art. 2 i, obrint al màxim la idea de «principis, objectius i estàndards», podrien incloure’s els sis articles
del Títol Preliminar. Gairebé tota la resta de la llei, més
de 70 articles que regulen les prestacions sanitàries, el
diferent tipus de personal, les diverses atencions, etc.
seria contrari al futur Estatut de Catalunya i per tant
inconstitucional. Aquesta contradicció pren encara més
relleu si tenim present que aquesta Llei de sanitat va ser
aprovada per la unanimitat dels Grups parlamentaris.
A més de la reducció de tota la legislació bàsica a principis, el precepte afegeix que aquests operen únicament
com «marc», de manera que sembla que pretén reduir
encara més l’eficàcia de les línies generals aprovades
per l’Estat en les lleis bàsiques, ja que mancarien de
força activa que orientés la legislació autonòmica i realitzarien sols una funció negativa, de límit a la norma
autonòmica.
B. El Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi sol·licita
també al Consell Consultiu el seu parer sobre si la previsió que estableix «l’atribució a la Generalitat de la integritat de la potestat reglamentària (…) llevat dels casos
que estableixen expressament la Constitució i aquest
Estatut» podria limitar la funció estatal d’establir un
comú denominador en matèries com educació, sanitat,
medi ambient, etc. i incorporar un possible defecte d’inconstitucionalitat per afectar el concepte de «bàsic».
En reservar a la Generalitat la integritat de la potestat
reglamentària (a banda les excepcions), el redactat donat
a aquest precepte pel Dictamen de la Comissió impediria a l’Estat l’aprovació de reglaments en les matèries
citades. Això podria significar que serien inconstitucionals moltes normes reglamentàries de l’Estat que
la Generalitat (i totes les altres Comunitats Autònomes)
han admès pacíficament fins ara. Per exemple, seguint
en la competència de sanitat, les prestacions sanitàries
que tenen dret a rebre els ciutadans, tot el funcionament
(molt correcte, a més d’imprescindible) dels protocols
de trasplantaments d’òrgans vitals, els reglaments sobre
sanitat animal per plantar cara a l’epidèmia de les vaques boges, la reglamentació tècnico-sanitària dels aliments en els seus aspectes bàsics, així com en els casos
de la seva modificació genètica, requeririen l’aprovació
de lleis específiques.
Finalment, el Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi
sol·licita el parer del Consell Consultiu sobre si l’al·lusió
a les excepcions previstes per la Constitució i l’Estatut
excediria de la funció que correspon a l’Estatut i resultaria problemàtica ja que petrificaria les excepcions
actuals (encara que cap dels exemples citats no ha estat contemplat en el Dictamen, que tan sols fa referència a la possibilitat d’adoptar «regles» per l’Estat en
matèria de caixes, crèdit, universitats, mercats de valors, energia i mines), impedint qualsevol supòsit nou,
amb les dificultats que aquest fet podria comportar tenint en compte l’expansió progressiva de les normes
comunitàries.
A la vista dels dubtes plantejats en relació a aquesta
qüestió, el Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi demana al Consell Consultiu el seu parer sobre l’esmena
presentada per aquest Grup pel que fa a la definició de
les competències compartides:
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«En les matèries que l’Estatut atribueix a la Generalitat de forma compartida amb l’Estat, correspon a la
Generalitat la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, llevat dels casos expressament previstos en aquest Estatut, o que derivin de la
Constitució. En l’exercici d’aquestes competències, la
Generalitat aprovarà per llei el primer desenvolupament
de les normes bàsiques de l’Estat.»
3. L’ABAST DE LA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT EN
MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC, CONTRACTACIÓ, EXPROPIACIÓ
FORÇOSA, RESPONSABILITAT I FUNCIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT I EN MATÈRIA DE RÈGIM LOCAL (ARTS. 112,
113, 114 I 155)
D’acord amb el criteri de l’Institut d’Estudis Autonòmics, el Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi considera fonamental el tractament de forma separada de la
competència de la Generalitat en matèria d’Administració de la Generalitat i en matèria de règim local, malgrat que ambdós prenen com a punt de partida l’article
149.1.18 CE.
La proposta inicial de l’Institut d’Estudis Autonòmics
per a la competència en matèria d’Administració de la
Generalitat en cadascuna de les diferents matèries incloses en aquell precepte (que corresponen als articles
112, 113 i 114 del Dictamen de la Comissió), delimitava dos àmbits: un de competència exclusiva de la
Generalitat, vinculat directament amb l’exercici de la
potestat d’autoorganització, i un altre de competència
compartida, dins dels principis de la legislació bàsica
estatal. L’objectiu d’aquest tractament és poder configurar una competència exclusiva en aquestes matèries
garantint a la Generalitat la possibilitat de crear un
model propi d’administració pública que s’adapti a les
necessitats específiques.
Segons aquest plantejament i d’acord amb la seva vinculació directa amb l’exercici de la potestat d’autoorganització, el Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi sol·licita del Consell Consultiu les seves consideracions
sobre si l’abast de la competència de la Generalitat en
matèria d’organització, règim jurídic i procediment i
funció pública de la pròpia Generalitat seria superior
que el relatiu als ens locals i si, en aquest cas, el tractament conjunt que se n’ha fet al Dictamen de la Comissió podria comportar desajustaments importants des
d’un punt de vista constitucional.
Hem sostingut que per efecte de l’article 149.1.18 CE,
la competència de la Generalitat en matèria de règim
local no pot qualificar-se d’exclusiva i que fins i tot en
cas de reconèixer algunes submatèries amb caràcter
exclusiu en aquest sector, el llistat hauria de ser taxatiu.
Per aquest motiu, seria fonamental conèixer el parer del
Consell Consultiu sobre els efectes de la inclusió de
l’expressió «en tot cas» que encapçala l’apartat 1 de
l’article 155 així com també sobre l’abast de la competència sobre el règim estatutari del personal al servei de
l’administració dels ens locals (lletra a de l’art. 114 del
Dictamen).
El Consell Consultiu ha tingut ocasió de destacar el
paper del legislador estatal i català en els Dictàmens
256 i 261, de 17 de febrer de 2004 en els que recorda-

va que «quan es tracta de legislar sobre qüestions que
fan referència directa a la composició, estructura i competències dels ens locals i dels seus òrgans de govern i
administració, les comunitats autònomes han de respectar les bases establertes per la legislació estatal ja que
es consideren com a aspectes bàsics del règim local la
representativitat i estructura dels òrgans de les entitats
locals, com també les mateixes nocions d’interessos
peculiars, de competències pròpies, de serveis mínims
i les potestats decisòries d’aquestes». Més àmpliament,
en el Dictamen 135, d’11 de març de 1987, el Consell
Consultiu també subratlla que «les competències de
l’Estat en matèria de règim local no estan esmentades
específicament a l’article 149.1 de la Constitució (CE),
en enumerar les que exclusivament li estan reservades
per tal de delimitar l’àmbit estatutari de competències
autonòmiques; però, en incloure, en el núm. 18, una
clàusula referida a les Administracions públiques en
general, s’entén –i així resulta dels mateixos Estatuts i
de la jurisprudència constitucional– que atribueix competències estatals en matèria de règim local».
Així mateix, entre d’altres, a les Sentències 32/1981 i
124/1989, el Tribunal Constitucional afirma que la
«garantía constitucional [de l’autonomia local] es de
carácter general y configuradora de un modelo de
Estado, y ello conduce, como consecuencia obligada,
a entender que corresponde al mismo la fijación de
principios o criterios básicos en materia de
organización y competencia».
D’acord amb els dubtes plantejats, el Grup Socialistes
- Ciutadans pel Canvi sol·licita el parer del Consell
Consultiu sobre el tractament de les competències de la
Generalitat en matèria de la seva pròpia Administració
i en matèria de règim local, definides per aquest Grup
en les esmenes presentades als articles corresponents en
els termes que es reprodueixen a continuació:
«Article 112. Administració de la Generalitat de Catalunya
1. En matèria d’organització, règim jurídic i procediment administratiu de la seva administració, correspon
a la Generalitat:
1.1 La competència exclusiva sobre:
a) l’estructura de l’administració de la Generalitat, la
regulació dels seus òrgans, el funcionament i l’articulació territorial;
b) les diferents modalitats organitzatives i instrumentals
per a l’actuació administrativa, incloses les formes de
personificació públiques i privades;
c) els mitjans necessaris per exercir les funcions administratives, inclòs el règim dels seus béns de domini
públic i patrimonials;
d) les potestats de control, inspecció i sanció en tots els
àmbits materials de competència de la Generalitat.
1.2 En tot allò no previst en els paràgrafs anteriors, la
Generalitat té competència compartida dins dels principis que estableixi la legislació bàsica estatal en relació al règim jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú per tal de garantir el
tractament comú dels administrats davant de totes les
4.67.
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administracions públiques. En tot cas, aquesta competència inclou l’establiment dels procediments especials
per a l’exercici de les diferents potestats administratives.

b) Les potestats pròpies dels municipis i de les altres
entitats locals, així com de les funcions públiques
d’existència necessària a totes les administracions locals de Catalunya.

2. En matèria de funció pública correspon a la Generalitat:

c) El règim dels béns de domini públic, comunals i
patrimonials i les modalitats de prestació dels serveis
públics.

2.1. En matèria de funció pública pròpia correspon a la
Generalitat la competència exclusiva sobre l’organització de la funció pública en tots els sectors materials de
prestació dels serveis públics de competència de la
Generalitat. També li correspon la competència compartida sobre el règim estatutari de llurs funcionaris,
que inclou en tot cas la relació jurídica entre l’Administració i el personal funcionari, l’adquisició i la pèrdua
de la condició de funcionari i la seva formació.
2.2. En matèria de personal laboral, correspon a la
Generalitat la competència exclusiva per adaptar la relació de treball a les necessitats derivades de l’organització administrativa pròpia.
3. En relació als contractes de l’Administració, correspon a la Generalitat:
3.1 La competència exclusiva sobre organització i competències en matèria de contractació dels òrgans de la
Generalitat així com sobre les regles d’execució, modificació i extinció dels contractes de l’administració.
3.2 En tot allò no previst a l’apartat anterior, correspon
a la Generalitat la competència compartida dins dels
principis que estableixi la legislació estatal sobre contractació de les administracions públiques.
4. En matèria d’expropiació forçosa la Generalitat té
competència executiva en tot cas per:
a) Regular l’organització i procediments interns
expropiatoris i l’exercici de la potestat expropiatòria per
l’Administració de la Generalitat.
b) Establir les regles de valoració dels béns expropiats
d’acord amb els criteris fixats per l’Estat.
c) Crear i regular un òrgan propi per a la determinació
del preu just i fixar el procediment.
5. En matèria de responsabilitat administrativa la Generalitat té competència exclusiva per determinar el procediment i la competència compartida per establir les
causes que poden originar responsabilitat, i els criteris
d’imputació i d’indemnització aplicables en relació a
les reclamacions adreçades a la Generalitat de Catalunya, dins del sistema de responsabilitat administrativa
establert per la legislació estatal.»
«Article 155. Règim local
1. En matèria de règim jurídic, organització i procediment de les administracions locals, correspon a la Generalitat la competència compartida per al desenvolupament de la legislació bàsica estatal, que comprèn en
tot cas:
a) Les relacions entre les institucions de la Generalitat
i els ens locals així com les tècniques d’organització i
de relació per a la cooperació i col·laboració entre els
ens locals, i entre aquests i l’Administració de la Generalitat, incloses les diferents formes associatives, de
mancomunació, convencionals i consorcials.
4.67.
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d) Els òrgans de govern dels municipis i dels altres ens
locals, així com les seves competències, funcionament,
règim d’adopció d’acords, relacions entre aquests òrgans (moció de censura i qüestió de confiança) i l’estatut dels seus membres.
e) L’estructura i funcionament dels òrgans administratius col·legiats de les entitats locals, sens perjudici de la
potestat d’autoorganització d’aquestes.
f) El règim dels òrgans complementaris de l’organització dels ens locals, sens perjudici de la potestat d’autoorganització d’aquestes.
g) Les diferents modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa, l’exercici d’activitats econòmiques i la prestació de serveis, incloses les
formes de personificació públiques i privades, sens
perjudici de la potestat d’autoorganització d’aquestes.
h) El procediment d’elaboració i aprovació de les normes locals.
i) Els procediments específics per a l’exercici de les
diferents potestats i funcions dels ens locals, incloenthi la realització d’obres, la intervenció i el foment en
l’actuació dels particulars, l’exercici d’activitats econòmiques i la prestació de serveis.
2. Amb relació als funcionaris que despleguen les funcions considerades d’existència necessària a totes les
entitats locals, correspon a la Generalitat la competència compartida dins dels principis que estableixi la legislació bàsica estatal.
Aquesta competència, en tot cas, inclou la regulació i
execució de:
a) L’organització d’aquest personal en cossos i escales.
b) La formació en tots els nivells.
c) El règim de selecció, promoció i provisió de llocs,
nomenaments i cessaments, situacions administratives,
permisos, vacances i llicències.
d) El règim de retribucions.
e) La jornada laboral, l’ordenació de l’activitat professional i les funcions.
f) El règim disciplinari, inclosa la separació del servei.
g) L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública.
h) L’elaboració de les relacions de llocs de treball.
3. En matèria de contractació, expropiació forçosa i
responsabilitat patrimonial de les entitats locals, corresponen a la Generalitat les competències que estableix
l’article 112 amb relació a l’Administració de la Generalitat.
4. Correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria de règim electoral dels municipis i de
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les altres entitats locals dins dels principis de la legislació bàsica estatal i d’acord amb el contingut del títol
II, sobre les institucions de la Generalitat.»
4. LA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE
CRÈDIT, BANCA, ASSEGURANCES I MUTUALITATS NO INTEGRADES EN EL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL (ART. 121)
El Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi, tot i estar
d’acord amb el tractament de la competència de la
Generalitat sobre crèdit, banca, assegurances i mutualitats no integrades en el sistema de seguretat social que
efectua el Dictamen de la Comissió, sol·licita el parer
del Consell Consultiu sobre l’adequació de la previsió
continguda a l’apartat 1.8 de l’article 121 que atribueix
a la Generalitat l’execució de les activitats d’inspecció
i sanció corresponents a l’Administració General de
l’Estat sobre les entitats que actuïn a Catalunya i la
possible afectació de l’art. 149.1.11 CE.
5. LA COMPETÈNCIA DE LA
D’EDUCACIÓ (ART. 125)

GENERALITAT

EN MATÈRIA

El Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi sol·licita del
Consell Consultiu el seu parer sobre el tractament de la
competència de la Generalitat en matèria d’educació
que incorpora el Dictamen de la Comissió, especialment en relació a la previsió que atribueix la competència exclusiva a la Generalitat per a l’ordenació del sector de l’ensenyament, de l’activitat docent i educativa
en general (lletra a de l’apartat 1 de l’article 125) a la
llum de l’article 149.1.30 CE.
Així mateix, el Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi
sol·licita també el parer del Consell Consultiu sobre la
nostra esmena a aquest article i que, amb l’objectiu de
mantenir el màxim àmbit possible d’actuació de la
Generalitat, proposa:
– Distingir dues submatèries, com feia l’Institut d’Estudis Autonòmics: l’educació obligatòria o que comporta un títol estatal, sobre la què es projecten les competències de l’art. 149.1.30 CE; i la resta d’àmbits que
sí poden assumir-se en exclusiva (nou paràgraf 1 de
l’article).
– Assumir expressament el caràcter compartit de l’educació obligatòria o referida a un títol estatal (apartat 2
de l’article), a la vegada que es limita la intervenció
estatal bàsica al desenvolupament del dret a l’educació.
– Mantenir una sèrie d’àmbits materials que, malgrat
tractar-se d’un règim compartit, han de correspondre a
la Generalitat. En la mesura del possible, l’esmena del
nostre Grup ha mantingut els àmbits resultants del text
de la primera lectura, però introduint en alguns subsectors remissions a la legislació bàsica estatal amb la voluntat de configurar-la sempre com un mínim que permeti una regulació addicional pròpia de la Generalitat
que pugui desplegar una política pròpia de millora del
servei educatiu, respectant però els mínims que exigeix
el dret fonamental constitucional. Així, les remissions
a la legislació bàsica no són només clàusules que permeten afirmar la constitucionalitat dels preceptes, sinó
molt especialment clàusules que redueixen les possibilitats d’intervenció bàsica en aquests àmbits. La seva
falta no impediria que en virtut dels arts. 27 i 149.1.30

CE l’Estat acabés intervenint, i, en canvi, permetria
incidir positivament en els límits d’aquesta intervenció.
– Així, en matèria de centres docents, les intervencions
estatals es configuren necessàriament com condicions
mínimes, a les que poden afegir-se noves condicions
per part de la Generalitat
– En matèria de foment i ajuts, es permet expressament
una política pròpia sempre que es respectin els criteris
i ajuts mínims que imposi la normativa estatal
– Igualment, en matèria de finançament, la intervenció
estatal es redueix a la fixació de mínims que es vinculin a la creació de centres privats
– Finalment, en matèria de personal es conserven les
mencions a la política pròpia de personal, però s’introdueix la referència a les competències estatals sobre
funció pública, en els termes dels articles corresponents
del propi Estatut d’Autonomia.
D’acord amb els esmentats objectius, el text sobre el
que el Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi sol·licita
també el parer del Consell Consultiu, i que constitueix
l’esmena proposada per aquest Grup a l’article 125, és
el següent:
«1. En matèria d’ensenyament no universitari, correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els
ensenyaments no obligatoris i que no condueixen a
l’obtenció d’un títol estatal, així com sobre els centres
docents que imparteixen aquests ensenyaments.
2. En relació amb els ensenyaments obligatoris o que
condueixen a l’obtenció d’un títol estatal correspon a la
Generalitat la competència compartida, en el marc del
que estableixin les normes de l’Estat reguladores del
dret a l’educació. En tot cas, correspondrà a la Generalitat en aquests àmbits:
a) L’ordenació del sector de l’ensenyament i de l’activitat docent i educativa en general.
b) La programació general de l’ensenyament i la definició, regulació i execució de la programació en el seu
territori, així com la regulació d’òrgans de participació
i consulta dels sectors afectats.
c) La creació i autorització de centres docents, la definició de condicions mínimes addicionals a les de la
normativa bàsica estatal, l’organització i el funcionament dels centres públics i el règim del professorat,
d’acord amb les previsions de l’article 114 (funció pública de la Generalitat).
d) L’ordenació i regulació dels ensenyaments, l’establiment dels plans d’estudis corresponents, inclosa la seva
ordenació curricular, amb respecte de les previsions
mínimes de la normativa bàsica estatal.
e) La inspecció educativa; l’avaluació, la innovació i la
investigació educatives, i la garantia de la qualitat.
f) L’establiment del règim de foment, i beques i ajuts a
l’estudi per a garantir les condicions d’igualtat en el seu
accés, amb respecte dels ajuts mínims que es derivin de
la normativa estatal.
g) La regulació del règim de sosteniment amb fons
públics dels ensenyaments del sistema educatiu i dels
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centres que els imparteixen, respectant les previsions
bàsiques en matèria de dret a l’educació i llibertat
d’ensenyament.

7. LA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE
PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT
ECONÒMICA (ART. 140)

h) La regulació de l’estatut jurídic i la selecció del personal docent i de la resta de professionals de l’educació, en els termes previstos a l’article 114 (funció pública de la Generalitat).»

A la llum de les observacions fetes pel propi Institut
d’Estudis Autonòmics en el seu informe sobre la primera lectura de la proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el Grup Socialistes - Ciutadans
pel Canvi sol·licita del Consell Consultiu la seva opinió
en relació al tractament dispensat pel Dictamen de la
Comissió a la competència en matèria de planificació,
ordenació i promoció de l’activitat econòmica, especialment pel que fa al caràcter exclusiu de la competència per a l’ordenació i la promoció de l’activitat econòmica a Catalunya i la seva adequació a l’article
149.1.13 CE.

6. LA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE
TREBALL I RELACIONS LABORALS (ART. 135)
El Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi vol conèixer
el parer del Consell Consultiu sobre l’adequació de la
redacció donada a l’article 135, especialment en relació a la possible necessitat d’esmentar en cada cas quines són les funcions que pertoquen a la Generalitat en
el marc de la seva competència executiva (planificació,
organització, gestió, control i inspecció) i en l’ús de
termes com regulació o desenvolupament normatiu en
l’àmbit d’una competència executiva.
Amb aquest motiu, el Grup Socialistes –Ciutadans pel
Canvi sol·licita també el parer del Consell Consultiu
sobre la redacció d’aquest article formulada per aquest
Grup i que es reprodueix a continuació:
«1. Correspon a la Generalitat la competència executiva
en matèria de treball i relacions laborals per a la determinació d’un marc de relacions laborals propi, que en
tot cas inclou:
a) planificació, organització, gestió, control i inspecció
en matèria de polítiques actives d’ocupació
b) planificació, organització, gestió, control i inspecció
en matèria de qualificacions professionals no integrades en el sistema educatiu
c) planificació, organització, gestió, control i inspecció
en matèria de intermediació laboral
d) registre i control dels convenis col·lectius al territori de Catalunya
e) gestió i control dels procediments de regulació
d’ocupació i d’actuació administrativa en matèria de
trasllats col·lectius en el cas de centres de treball radicats a Catalunya
f) planificació, organització, gestió, control i inspecció
en matèria de prevenció de riscos laborals
g) sanció de totes les infraccions de l’ordre social
h) planificació, organització, gestió, control i inspecció
en matèria de fixació dels serveis mínims a les vagues
en serveis o empreses de Catalunya.
i) creació dels instruments de conciliació, mediació i
arbitratge laborals
j) determinació amb caràcter anual del calendari de dies
festius que ha de regir a tot el territori de Catalunya.
2. Correspon a la Generalitat la competència per a la
creació i regulació d’una funció pública inspectora en
matèria de treball d’acord amb el que estableix l’article
114 d’aquest Estatut.»

4.67.
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8. LA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE
CULTURA (ART. 145)
L’Institut d’Estudis Autonòmics, en el seu informe sobre la primera lectura de la proposta de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, alertava sobre la
possible afectació de l’article 149.2 CE per la redacció
donada a la competència sobre cultura, especialment en
allò referent al caràcter exclusiu de la mateixa també en
l’activitat de foment.
Per aquest motiu, el Grup Socialistes - Ciutadans pel
Canvi desitja conèixer el parer del Consell Consultiu
sobre aquest extrem en la redacció d’aquest article
aprovada pel Dictamen de la Comissió i la seva adequació a l’article 149.2 CE, que atribueix a l’Estat el deure de prestació del servei de la cultura, sens perjudici de
les competències autonòmiques en la matèria.
Sobre aquesta qüestió, el Consell Consultiu s’ha pronunciat (Dictamen 100, de 29 de juliol de 1985) subratllant que «en la mesura que l’article 149.2 CE contraposa el mot “Estat” al terme “Comunitats Autònomes”,
queda clar que el deure i l’atribució de l’Estat de serveis
a la cultura s’enuncia molt significativament». El Consell Consultiu, tot i destacar el paper de la Generalitat
en l’establiment de les polítiques culturals, afegeix que
«la regla constitucional respecte a la interconnexió
competencial en matèria de cultura no és la primacia de
les competències estatals en perjudici de les autonòmiques, sinó la utilització de més fórmules i mecanismes
de col·laboració o cooperació que facin possible un
exercici conjunt de les competències implicades, accions comunes o la participació en la formació de les
resolucions d’una esfera que afectin l’altra».
Amb aquesta finalitat, el nostre Grup aporta el text de
l’esmena presentada a aquest article per tal que el Consell Consultiu pugui avaluar la seva idoneïtat.
«1. En matèria de cultura correspon a la Generalitat:
1.1 La competència exclusiva sobre les activitats artístiques i culturals que es duen a terme a Catalunya, que
inclou en tot cas la regulació i les actuacions relatives
a la producció i distribució de llibres i publicacions
periòdiques en qualsevol suport, la regulació de les sales d’exhibició cinematogràfica, la qualificació de les
pel·lícules i altre material audiovisual en funció de
l’edat i dels valors culturals i el control de les llicències de doblatge.
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1.2 La competència sobre el foment i la difusió de la
creació i producció teatral, musical, audiovisual, literària, de dansa, de circ i arts combinades realitzada a
Catalunya. A través de la Comissió Bilateral prevista en
aquest Estatut, la Generalitat concertarà amb l’Estat les
activitats de foment que aquest realitzi en relació a les
activitats culturals que es produeixin o desenvolupin en
el territori de Catalunya i en relació amb la projecció
internacional de la cultura catalana.

A aquests efectes, el Grup Socialistes - Ciutadans pel
Canvi aporta el text presentat com a esmena a aquest
article per tal que pugui ésser objecte de les consideracions del Consell Consultiu:

2. En matèria de patrimoni cultural correspon a la Generalitat:

a) les actuacions sòcio-sanitàries i d’orientació necessàries durant la seva estada.

2.1 La competència exclusiva sobre el patrimoni cultural de Catalunya i dels béns que l’integren, que inclou
en tot cas, la regulació i les mesures destinades a garantir l’enriquiment, l’accés i la difusió d’aquest patrimoni.

b) el desenvolupament de la política d’integració de les
persones immigrades en el marc de les seves competències previstes en aquest Estatut i respectant en tot cas
els drets reconeguts per la Constitució i les seves lleis
de desenvolupament.

2.2 La Generalitat col·laborarà amb l’Estat, amb altres
Comunitats Autònomes i amb organitzacions culturals
de caràcter internacional, en la defensa i protecció del
patrimoni cultural radicat a Catalunya al qual s’apliqui
un règim jurídic de protecció supraautonòmic.
3. En matèria d’arxius, biblioteques, museus i altres
centres de dipòsit cultural correspon a la Generalitat:
3.1 La competència exclusiva sobre arxius, biblioteques, museus i altres centres de dipòsit cultural que no
siguin de titularitat estatal.
3.2 La competència executiva sobre els arxius, biblioteques, museus i centres de dipòsit cultural de titularitat estatal ubicats a Catalunya, que inclou en tot cas la
regulació del funcionament, l’organització i el règim de
personal d’aquests centres.
3.3 Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre els fons propis de Catalunya
ubicats a l’anomenat Arxiu de la Corona d’Aragó o
Arxiu Reial de Barcelona. Aquests fons s’integren en el
sistema d’arxius de Catalunya. Per a la gestió eficaç
dels fons amb altres territoris de la Corona d’Aragó, la
Generalitat participa en el patronat de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó amb les altres Comunitats Autònomes
representatives d’aquells territoris i amb l’Estat a través
dels mecanismes que s’estableixin de mutu acord.
3.4 Les inversions de l’Estat en béns i equipaments
culturals situats a Catalunya requereixen acord previ de
la Comissió Bilateral Estat - Generalitat. Així mateix,
aquesta Comissió ha d’informar les adquisicions per
qualsevol títol i determinarà el percentatge i els béns
que corresponen a la Generalitat.»
9. LA COMPETÈNCIA DE LA
D’IMMIGRACIÓ (ART. 147)

GENERALITAT

EN MATÈRIA

El Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi sol·licita al
Consell Consultiu el seu parer sobre si considera que
l’execució de la legislació estatal i europea en matèria
de treball dels estrangers (apartat 1.2 de l’article 147)
ha de considerar-se inclosa en la competència estatal en
matèria de nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i dret d’asil (art. 149.1.2 CE) o en la matèria de
treball i relacions laborals, ja que en el primer cas la
Generalitat no disposaria de competències executives
en aquest àmbit i la seva adquisició requeriria una
transferència de competències via art. 150.2 CE.

«En matèria d’immigració correspon a la Generalitat:
1. La competència exclusiva en matèria de primera acollida i integració de les persones immigrades, que inclou:

2. La participació mitjançant els instruments establerts
al títol V d’aquest Estatut en:
a) els actes executius estatals sobre immigració amb
especial transcendència per a Catalunya. Aquesta participació inclou en tot cas la intervenció del Govern de
la Generalitat en la selecció en origen dels treballadors
estrangers amb destí a Catalunya així com la intervenció preceptiva prèvia i d’acord amb les necessitats del
mercat laboral de Catalunya en la fixació del contingent
de treballadors estrangers. La posició de la Generalitat
al respecte serà determinant per a la valoració de les
necessitats del mercat laboral a Catalunya.
b) les decisions estatals relatives a les normes sobre
estrangeria i acords internacionals en la matèria.»
10. LA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA
D’INDÚSTRIA, ARTESANIA, CONTROL METROLÒGIC I CONTRASTACIÓ DE METALLS (ART. 148)
El Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi sol·licita al
Consell Consultiu el seu parer sobre l’adequació de la
redacció donada a aquest article pel Dictamen de la Comissió especialment en allò relatiu a l’àmbit de la seguretat industrial i la possible comprensió del mateix en la
competència estatal derivada de l’article 149.1.13 CE,
tenint en compte que l’actual Estatut contempla la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’indústria, «sens perjudici d’allò que determinin les normes
de l’Estat per raons de seguretat, sanitàries o d’interès
militar» (article 12.1.2 EAC) i la jurisprudència del
Tribunal Constitucional (entre d’altres, les Sentències
203/1992, 14/1994, 243/1994, 175/2003 i 263/1991),
que estableix la reserva a l’Estat de la potestat per a
dictar les normes relatives a seguretat industrial.
Així mateix, sol·licita el parer del Consell Consultiu en
relació a la previsió sobre la competència de la Generalitat per a l’execució dels plans estatals de sectors
industrials i reindustrialització.
A aquests efectes, el Grup Socialistes - Ciutadans pel
Canvi aporta el text presentat com a esmena a aquest
article per tal que pugui ésser objecte de les consideracions del Consell Consultiu:
«1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva
en matèria d’indústria, llevat del que s’especifica a
l’apartat 2 d’aquest article. La competència exclusiva
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de la Generalitat en tot cas inclou l’ordenació dels sectors i processos industrials a Catalunya.
2. Correspon a la Generalitat la competència compartida sobre la planificació de la indústria dins dels principis establerts per l’Estat en matèria de planificació
general de l’economia i de seguretat de les activitats,
instal·lacions, equips, processos i productes industrials,
inclosos els vehicles automòbils i la regulació de les
activitats industrials que puguin produir impacte en la
seguretat o salut de les persones..»
3. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva
en matèria d’artesania.
4. Correspon a la Generalitat la competència executiva
en matèria de control metrològic.
5. Correspon a la Generalitat la competència executiva
en matèria de contrastació de metalls.»
11. LA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE
PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA (ART. 152)
L’Institut d’Estudis Autonòmics, en el seu informe sobre la primera lectura de la proposta de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, alertava sobre la
possible afectació de l’article 149.1.13 CE per l’atribució de la competència exclusiva a la Generalitat en
matèria de promoció de la competència.
D’acord amb aquesta observació, el Grup Socialistes Ciutadans pel Canvi desitja conèixer l’opinió del Consell Consultiu sobre aquest extrem i aporta, perquè
pugui ésser objecte de la consideració del Consell Consultiu, la redacció donada a aquest article per l’esmena
presentada pel nostre Grup:
«1. Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència compartida en matèria de promoció i defensa
de la competència en l’exercici de les activitats econòmiques que es duguin a terme majoritàriament al territori de Catalunya. Aquesta competència, en tot cas, inclou la regulació i l’execució relatives al control de les
concentracions empresarials; la regulació i l’execució
sobre control dels ajuts públics; la regulació, la inspecció i l’execució del procediment sancionador i la garantia de la defensa de la competència en l’exercici de l’activitat comercial.
2. La Generalitat participa en els organismes d’àmbit
estatal i europeu que tinguin atribuïdes funcions homòlogues.
3. Correspon a la competència exclusiva de la Generalitat l’establiment i la regulació, com a òrgan independent, d’un organisme de defensa de la competència,
amb jurisdicció sobre tot el territori de Catalunya, al
qual correspon en exclusiva conèixer totes les activitats
econòmiques, i produïdes majoritàriament en aquest
territori i que alterin o puguin alterar la competència.
També li correspon l’establiment, la regulació, la tramitació i la resolució dels procediments que se segueixin
davant d’aquest organisme.»
12. LA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE
PROPIETAT INDUSTRIAL (ART. 153)
El Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi planteja al
Consell Consultiu la possibilitat de considerar que la
4.67.
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inscripció, la modificació i la renovació dels drets de
propietat industrial així com la resolució definitiva de
les sol·licituds recau en l’àmbit de la competència estatal en matèria de propietat industrial, tenint en compte
la interpretació efectuada pel Tribunal Constitucional
de l’article 149.1.9 CE a la Sentència 103/1999.
També el Consell Consultiu s’ha pronunciat sobre
aquesta qüestió en el seu Dictamen núm. 154, de 24 de
gener de 1989, en el que afirma que «el Registre de la
Propietat Industrial, en un sistema competencial que
s’articula separant les competències normatives de les
executives, constitueix un element necessari i integrador del sistema de marques, la virtualitat principal del
qual ha de ser determinar, mitjançant el registre dels
actes que hi tenen accés i de la seva publicitat, els efectes definitius i generals relacionats amb el dret de marques, tant pel que fa a l’àmbit intern com respecte al
Dret internacional. Aquestes funcions administratives
que realitza el Registre han de correspondre a l’Estat,
però amb el benentès que el seu compliment no obsta
a la realització per la Generalitat dels actes d’execució
que han de constituir la base de la constància registral,
és a dir, els que es refereixen a la tramitació dels expedients administratius en la matèria, dictats d’acord amb
la normativa estatal i sotmesos a les regles de coordinació que l’Estat pot dictar per tal d’assegurar l’adequada aplicació i interpretació de la seva legislació.»
13. LA

COMPETÈNCIA EN MATÈRIA DE SANITAT, SALUT
PÚBLICA, ORDENACIÓ FARMACÈUTICA I PRODUCTES FARMACÈUTICS (ART. 157)

El Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi sol·licita el
parer del Consell Consultiu sobre l’atribució amb caràcter exclusiu a la Generalitat de la competència sobre
ordenació farmacèutica i la possible afectació de la
competència estatal per a l’establiment de les bases i la
coordinació general de la sanitat (art. 149.1.16 CE),
tenint en compte, d’altra banda, que malgrat que el vigent Estatut d’Autonomia la configura com a competència exclusiva, ho fa «sens perjudici d’allò que disposa el número 16 de l’apartat 1 de l’article 149 de la
Constitució».
D’altra banda, el nostre Grup planteja la possible manca d’adequació de la definició de les bases estatals en
aquesta matèria a la realitat del sector i en sol·licita el
parer del Consell Consultiu, plantejant la possibilitat
que en aquest sector, de forma excepcional, les bases
puguin incloure regles més específiques.
A aquests efectes, el Grup Socialistes - Ciutadans pel
Canvi planteja la següent redacció com a esmena al
redactat acollit pel Dictamen de la Comissió, i sol·licita
el parer del Consell Consultiu sobre la mateixa:
«1. En matèria de sanitat i salut pública correspon a la
Generalitat:
1.1 La competència exclusiva sobre regulació, autorització, avaluació, inspecció i control de centres, serveis i
establiments sanitaris, i també la titularitat dels béns adscrits a la Generalitat i afectes als serveis sanitaris públics.
1.2 La competència compartida, en el marc de les normes i decisions bàsiques estatals sobre sanitat en els
àmbits següents:
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a) Serveis i les prestacions sanitaris, sociosanitaris i de
salut mental de caràcter públic.
b) Protecció i promoció de la salut pública en tots els
àmbits, inclosa la salut laboral, la sanitat animal amb
efectes sobre la salut humana, l’alimentària i l’ambiental i la vigilància epidemiològica.
c) Planificació i coordinació dels recursos sanitaris de
cobertura pública i coordinació de les activitats sanitàries privades amb el sistema sanitari públic.
d) La formació sanitària especialitzada.
e) L’ordenació farmacèutica.
2. Correspon a la Generalitat la competència per adaptar les normes estatals en matèria de personal a les especialitats de l’àmbit sanitari, respectant en tot cas les
competències bàsiques estatals en matèria de personal
de les administracions públiques, d’acord amb l’article
114 d’aquest Estatut.
3. La Generalitat participa de manera efectiva en la fixació de les bases i la planificació i la coordinació estatal en matèria de sanitat i salut pública mitjançant els
mecanismes establerts al títol V d’aquest Estatut.
4. Correspon a la Generalitat la competència executiva
de la legislació estatal en matèria de productes farmacèutics.»

2. La Generalitat participa en els rendiments dels jocs
i apostes d’àmbit territorial estatal en funció de la recaptació obtinguda a Catalunya.
3. L’autorització de noves modalitats de joc i apostes
d’àmbit estatal requereix acord previ de la Generalitat.»
16. LA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT SOBRE SEGURETAT PÚBLICA (ART. 163)
El Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi desitja conèixer el parer del Consell Consultiu en relació a la redacció donada pel Dictamen de la Comissió a aquest article i la possible afectació de l’article 149.1.26 CE que
estableix la competència exclusiva de l’Estat sobre el
règim de producció, comerç, tinença i ús d’armes i
d’explosius, especialment en relació al contingut de la
lletra d de l’apartat 1.2, que contempla la competència
executiva de la Generalitat en matèria de règim de tinença i ús d’armes, municions i explosius.
A aquests efectes, i de la consideració general de l’article 163 del Dictamen a la llum de l’article 149.1.29
CE, el nostre Grup aporta la redacció presentada com
a esmena a aquest precepte:
«1. En matèria de seguretat pública, correspon a la
Generalitat:
1.1. La competència exclusiva, en el marc de l’art.
149.1.29 CE, sobre:

14. LA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA
D’ENERGIA I MINES (ART. 159)

a) La definició i regulació d’un sistema de seguretat
pública propi de Catalunya.

El Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi planteja al
Consell Consultiu la possible manca d’adequació a l’article 149.1.22 CE de la redacció donada a l’article sobre la competència de la Generalitat en matèria d’energia i mines especialment en relació a la previsió de les
lletres a i b de l’apartat 1 que estableixen l’exercici per
la Generalitat de les activitats d’intervenció, inspecció
i control «de totes les instal·lacions existents a Catalunya».

b) La creació, organització i comandament de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

15. JOC I ESPECTACLES (ART. 160)

a) Les funcions governatives sobre l’exercici dels drets
de reunió i manifestació.

L’Institut d’Estudis Autonòmics, en el seu informe sobre la primera lectura de la proposta de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, alertava sobre
necessitat d’incloure un punt de connexió en la redacció donada a l’article relatiu a la competència de la
Generalitat en matèria de joc i espectacles ja que no
especificava correctament l’abast de la competència de
la Generalitat.
En aquest sentit, el Grup Socialistes - Ciutadans pel
Canvi sol·licita el parer del Consell Consultiu sobre
aquest extrem i aporta la redacció donada pel nostre
Grup a aquest article a efectes que pugui ésser objecte
de la consideració del Consell Consultiu:
«1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva
en matèria de joc, apostes i casinos quan l’establiment
o el proveïdor del servei tinguin residència o domicili
social a Catalunya o bé quan l’activitat es desenvolupi
íntegrament a Catalunya. Aquesta competència inclou
en tot cas la creació i autorització de jocs i apostes i la
seva regulació, així com la de les empreses dedicades
a la gestió, explotació i pràctica d’aquestes activitats.

c) La coordinació de les policies locals.
1.2. La competència executiva en matèria de seguretat
ciutadana i ordre públic i la protecció dels drets fonamentals relacionats amb la matèria que es deriva de
l’exercici de l’autoritat governativa, que en tot cas inclou:

b) La lluita contra el frau fiscal.
c) El compliment de les disposicions per a la conservació de la natura, del medi ambient i dels recursos hidràulics.
1.3. La Generalitat participa, a través d’una Junta de
Seguretat de composició paritària entre la Generalitat i
l’Estat i presidida pel President de la Generalitat, en la
coordinació de les polítiques de seguretat i de l’activitat dels cossos policials de l’Estat i de Catalunya, així
com en l’intercanvi d’informació en l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les
autoritats policials d’altres països. La Generalitat podrà,
d’acord amb l’Estat, incorporar representants en els
grups de treball de col·laboració amb les policies d’altres països en què participi l’Estat.
1.4. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
té com a àmbit d’actuació el conjunt del territori de
Catalunya i exerceix totes les funcions pròpies d’un cos
de policia general i integral, en els àmbits de la seguretat ciutadana i l’ordre públic, la policia administrativa,
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inclosa la derivada de la normativa estatal, la policia
judicial i la investigació criminal, incloses les diverses
formes de crim organitzat i terrorisme.»
17. LA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE
SEGURETAT PRIVADA (ART. 164)
El Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi desitja conèixer el parer del Consell Consultiu en relació a la redacció donada pel Dictamen de la Comissió a aquest article i la possible afectació de l’article 149.1.29 CE,
especialment en la seva consideració com a competència exclusiva.
A aquests efectes, el nostre Grup aporta la redacció
presentada com a esmena a aquest precepte:
«Correspon a la Generalitat la competència compartida sobre la seguretat privada, que inclou en tot cas:
a) La regulació de la seguretat privada, així com el règim d’intervenció administrativa de les empreses de
seguretat i del seu personal que actuïn a Catalunya.
b) La regulació i el règim d’intervenció administrativa
de les persones físiques que realitzin funcions de seguretat i investigació privada en el territori de Catalunya.
c) La regulació dels requisits i les condicions dels establiments i de les persones físiques o jurídiques obligades a adoptar mesures de seguretat.
d) La regulació de la formació del personal que realitza funcions de seguretat i investigació privada.
e) La inspecció i el control de les activitats de seguretat privada que es realitzin a Catalunya.
f) La coordinació dels serveis de seguretat i investigació privada amb els cossos policíacs de les administracions catalanes.»
18. LA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT SOBRE VIDEOVIGILÀNCIA I CONTROL DE SO I GRAVACIONS (ART. 165)
El Grup Socialistes– Ciutadans pel Canvi desitja conèixer l’opinió del Consell Consultiu sobre l’adequació de
la previsió relativa a la competència de la Generalitat
sobre videovigilància i control de so i gravacions a la
llum de l’article 149.1.29 CE, especialment pel que fa
a la seva qualificació com a exclusiva i al necessari respecte a la legislació sobre drets fonamentals.
A aquests efectes, el nostre Grup aporta la redacció
presentada com a esmena a aquest precepte:
«Corresponen a la Generalitat les competències sobre
ús de la videovigilància i de control de so i gravacions
o qualsevol mitjà anàleg a Catalunya en l’àmbit públic
tot respectant la legislació sobre drets fonamentals.»
19. LA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT EN
D’EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL (ART. 166)

MATÈRIA

El Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi sol·licita el
parer del Consell Consultiu en relació a si la consideració de la competència exclusiva de la Generalitat en
matèria d’emergències i protecció civil requereix una
referència expressa a la competència de l’Estat per a la
coordinació en aquesta matèria, tenint en compte que es
tracta d’una submatèria inclosa dins la competència en
matèria de seguretat pública de l’article 149.1.29 CE.
4.67.
4. INFORMACIÓ

Per tal de poder ésser objecte de la consideració del
Consell Consultiu, el Grup Socialistes - Ciutadans pel
Canvi aporta el següent text, formulat com a esmena a
aquest precepte:
«1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva
en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la
regulació, planificació i execució de mesures relatives
a les emergències i la seguretat civil, així com la direcció i coordinació dels serveis de protecció civil, inclosos els serveis de prevenció i extinció d’incendis, sens
perjudici de les facultats en aquesta matèria dels governs locals i de la coordinació que correspongui a
l’Estat per raons de seguretat pública.»
20. SISTEMA DE FINANÇAMENT (TÍTOL VI)
Per la seva especial rellevància, el Grup Socialistes Ciutadans pel Canvi sol·licita l’opinió del Consell Consultiu, en relació als articles 156, 157 i 158 CE, sobre
el contingut del Títol VI, dedicat al Finançament, tant
en la redacció acollida pel Dictamen de la Comissió
com en la de l’esmena formulada pel Grup de Convergència i Unió, així com l’efecte sobre el contingut de la
Disposició addicional sobre modificacions de Lleis
orgàniques que inclou el Dictamen de la Comissió, fent
notar que no esmenta la Llei Orgànica de Finançament
de les Comunitats Autònomes.
21. DRETS HISTÒRICS (DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA)
La Disposició addicional Primera incorpora «l’actualització dels drets històrics» de Catalunya com un instrument d’increment de l’autogovern. Aquesta actualització la fonamenten els proposants en la Disposició
addicional Primera de la Constitució i pretenen que
afecti matèries que van des del finançament a la seguretat pública, passant pel dret civil, l’educació o el règim local, entre d’altres, matèries totes elles sobre les
que el propi Estatut vigent ja va assumir competències
i que ara també son assumides en l’articulat contingut
en el Dictamen de la Comissió.
Tanmateix, consideren els proposants que la via dels
drets històrics permetria assumir de manera íntegra i
completa la competència d’aquestes matèries sense
necessitat d’atenir-se a la Constitució. D’aquesta manera, els drets històrics esdevindrien un títol autònom
d’atribució de competències que s’afegiria en aquest
procés d’elaboració del nou Estatut, a una opció ja prou
singular com és la que resulta d’acompanyar-lo de
transferències i de modificacions de lleis orgàniques.
Dues altres Disposicions Addicionals contenen les proposicions de transferències per la via de l’art. 150.2 CE
i les reformes de Lleis orgàniques que acompanyen el
text estatutari que, en tant que mandats al legislador,
han plantejat un debat doctrinal no gens pacífic i posen
dubtes raonables sobre la seva idoneïtat i àdhuc sobre
la seva constitucionalitat, així com sobre les dificultats
de la seva tramitació parlamentària conjunta.
El Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi, per aquest
motiu, sol·licita el parer del Consell Consultiu en relació a la possible vulneració de la Constitució, per part
de la Disposició addicional sobre actualització de drets
històrics, tenint en compte que trobant-se el seu fonament en la Disposició addicional Primera de la CE, es
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plantegen seriosos dubtes sobre la seva aplicació més
enllà dels règims forals que van mantenir plena o parcial vigència al llarg dels segles XVIII, XIX i XX. En aquest
sentit, i fent una interpretació àmplia de la Constitució
espanyola, Catalunya podria invocar aquests drets estrictament en relació al seu Dret Civil propi i a la protecció i promoció de la llengua catalana, tal com ho fa
l’esmena presentada pel Grup Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.
En tot cas, els drets històrics no sembla que es puguin
invocar com a títol d’atribució, ampliació o blindatge
de competències al marge del sistema de la Constitució
o contravenint els seus principis, com nombrosa jurisprudència constitucional avala (STC 123/84, FJ 4; STC
76/1988, de 23 d’abril, FJ 3; STC 159/1993, de 6 de
maig, FJ 6).
Reflexió a part mereixeria la defensa per part d’alguns
d’una fonamentació historicista de l’autogovern català
que entraria en contradicció amb la legitimitat democràtica de l’Estat de Dret sorgit de la Constitució espanyola de 1978 que, precisament, reconeix i garanteix el
dret a l’autonomia de Catalunya.
Per tots aquests motius, el Grup Socialistes - Ciutadans
pel Canvi sol·licita del Consell Consultiu el seu parer en
relació a la Disposició addicional Primera que incorpora el Dictamen de la Comissió i, sol·licita, a efectes
d’assegurar el màxim rigor jurídic i constitucional, el
parer del Consell Consultiu sobre l’activació, en el
marc de l’Estatut, de les previsions de l’article 150.2
CE, i de la inclusió de la previsió de les reformes d’algunes Lleis orgàniques instada des del propi Estatut,
que s’avança a incorporar alguns dels efectes perseguits
per les reformes que pretén suscitar.

4.70.

COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES
ÒRGANS

4.70.01.

COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE
DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller de
Comerç, Turisme i Consum al conseller d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació
Tram. 330-00071/07

Presentació: Conseller primer, del Govern
de la Generalitat
Reg. 25879 / Coneixement: Presidència del Parlament, 22.07.2005

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya
Benvolgut president,
Atès el que estableix l’article 63 de la Llei 3/1982, de
23 de març, del Parlament, del President i del Consell
Executiu de la Generalitat i de conformitat amb l’article 4.g) de la Llei 1/2005, de 31 de març, del conseller
o consellera primer del Govern de la Generalitat, em
plau donar-vos compte que durant l’absència del conseller de Comerç, Turisme i Consum, des del 20 de juliol al 22 de juliol de 2005, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament el conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
Barcelona, 18 de juliol de 2005
Josep Bargalló i Valls
Conseller primer
N. de la R.: El Decret 152/2005, de 18 de juliol, d’encàrrec de despatx del conseller de Comerç, Turisme i
Consum, del dia 20 al 22 de juliol, és publicat al
DOGC 4431, de 21 de juliol de 2005.

4.70.01.
4. INFORMACIÓ
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estadística per al 2004, així com també l’informe sobre
l’avaluació i justifiació del grau d’acompliment del Pla
estadístic de Catalunya 2001-2004.
4.70.05.

Barcelona, 4 de juliol de 2005

DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre l’acompliment de les
activitats estadístiques corresponents
al Programa anual d’actuació estadística per al 2004

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser
consultada a l’Arxiu del Parlament.

Tram. 334-00066/07

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 25463 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa
la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de
Catalunya, i la Llei 8/2001, de 14 de juny, del Pla
estadístic de Catalunya 2001-2004, trameto adjunt l’informe sobre l’acompliment de les activitats estadístiques corresponents al Programa anual d’actuació
estadística per al 2004, així com també l’informe sobre
l’avaluació i justifiació del grau d’acompliment del Pla
estadístic de Catalunya 2001-2004.
Barcelona, 4 de juliol de 2005
Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser
consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10.

ALTRES COMUNICACIONS

Informe sobre l’observança del pluralisme en la televisió i la ràdio, mes
d’abril de 2005 (dades del trimestre febrer - abril de 2005) del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 337-00036/07

Presentació: President del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 25884 / Coneixement: Mesa del Parlament,
26.07.2005

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT
Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya
Respectat president i benvolgut amic,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme a la televisió i la ràdio, mes d’abril
de 2005 (dades del trimestre febrer - abril de 2005)
perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.
Ben cordialment,
Barcelona, 21 de juliol de 2005
Francesc Codina i Castillo

Informe sobre l’avaluació i la justificació del grau de compliment del Pla estadístic de Catalunuya 2001-2004
Tram. 334-00067/07

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 25463 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 26.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT
Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa
la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de
Catalunya, i la Llei 8/2001, de 14 de juny, del Pla
estadístic de Catalunya 2001-2004, trameto adjunt
l’informe sobre l’acompliment de les activitats estadístiques corresponents al Programa anual d’actuació
4.70.05.
4. INFORMACIÓ

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.90.

RÈGIM INTERIOR

4.90.10.

CÀRRECS I PERSONAL

Credencial de la diputada Teresa Josa
de Riu
Reg. 25737 / Coneixement: Mesa del Parlament,
26.07.2005

CREDENCIAL DE DIPUTADA AUTONÓMICA
D. José María Ruiz-Jarabo Ferrán, presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente credencial expresiva de que ha sido designada diputada autonómica
del Parlamento de Cataluña
Doña Teresa Josa de Riu
por estar incluída en la lista de candidatos presentada
por el Partit dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans
pel Canvi a las elecciones autonómicas del 16 de
noveimbre de 2003, en sustitución, por renuncia, de D.
Jordi Carbonell i Sebarroja.
A los efectos de su presentación en el Parlamento de
Cataluña, expido la presente en Madrid, a 14 de julio de
2005.
José María Ruiz-Jarabo Ferrán
Presidente de la Junta Electoral Central

4.90.10.
4. INFORMACIÓ

