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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01.

Lleis i altres normes

1.01.01.

Lleis

Llei de protecció i ordenació del litoral
200-00007/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 58, 22.07.2020, DSPC-P 104

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 22 de juliol de 2020, ha debatut el Dictamen de la Comissió de Territori referent al Projecte de llei d’ordenació
del litoral (tram. 200-00007/12) i les esmenes reservades pels grups parlamentaris.
Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia i amb els articles
123 i 124 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent:
Llei de protecció i ordenació del litoral
Preàmbul
I

L’Estatut d’autonomia de Catalunya del 1979 va fixar com a competència exclusiva de l’Administració de la Generalitat l’ordenació del territori i del litoral i l’urbanisme (art. 9.9) i com a competència executiva el salvament marítim i els abocaments industrials i contaminants a les aigües territorials de l’Estat corresponents al
litoral català (art. 11.10). D’acord amb això, i mitjançant el Reial decret 3301/1981,
del 18 de desembre, sobre transferència de serveis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació del litoral, es va operar una primera transferència de
serveis amb relació a l’elaboració i l’aprovació de plans d’ordenació de les zones del
litoral i l’autorització de les obres i les instal·lacions d’abocament al mar.
Amb l’aprovació de la Llei de l’Estat 22/1988, del 28 de juliol, de costes, i la
posterior Sentència del Tribunal Constitucional 149/1991, del 4 de juliol, l’Administració de la Generalitat va disposar de la competència per a autoritzar els usos
permesos a la zona de servitud de protecció al litoral de Catalunya, previsió que
fou desplegada mitjançant el Decret 55/1992, del 10 de febrer, pel qual s’atribueixen
competències al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en la zona de
servitud de protecció de la Llei de costes.
Actualment, l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix com un dels seus principis rectors la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible. En
aquest sentit, l’article 46 estableix l’obligació dels poders públics de vetllar per la
protecció del medi ambient per mitjà de l’adopció de polítiques públiques basades
en el desenvolupament sostenible i que assegurin, entre altres aspectes, la defensa
del litoral.
Pel que fa a les competències, l’article 149.3 de l’Estatut d’autonomia estableix
que, en matèria d’ordenació del litoral i respectant el règim general del domini públic, correspon a l’Administració de la Generalitat la competència exclusiva, que
inclou en tot cas: a) L’establiment i la regulació dels plans territorials d’ordenació i
ús del litoral i de les platges, i també la regulació del procediment de tramitació i
aprovació d’aquests instruments i plans; b) La gestió dels títols d’ocupació i ús del
domini públic maritimoterrestre, especialment l’atorgament d’autoritzacions i concessions i, en tot cas, les concessions d’obres fixes a la mar, respectant les excepcions que es puguin establir per motius mediambientals en les aigües costaneres
interiors i de transició; c) La regulació i la gestió del règim econòmic financer del
domini públic maritimoterrestre, en els termes que estableix la legislació general,
1.01.01. Lleis
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i d) L’execució d’obres i actuacions al litoral català que no siguin d’interès general.
Així mateix, segons l’article 149.4 de l’Estatut, corresponen a l’Administració de la
Generalitat l’execució i la gestió de les obres d’interès general situades al litoral català, d’acord amb el que estableix l’article 148. D’altra banda, l’Estatut reconeix, en
l’article 84.2.n, que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències
pròpies sobre la regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es
porten a terme a les platges.
Mitjançant el Reial decret 1404/2007, del 29 d’octubre, es van traspassar a l’Administració de la Generalitat les funcions i els serveis en matèria d’ordenació i de
gestió del litoral (autoritzacions i instal·lacions marítimes). Aquest darrer traspàs
fou ampliat mitjançant el Reial decret 1387/2008, de l’1 d’agost, que traspassava a
l’Administració de la Generalitat, entre altres funcions, la gestió de les concessions
demanials i la gestió i l’atorgament d’autoritzacions en zones de servitud de trànsit
i d’accés al mar.
Així mateix, cal destacar que, d’acord amb els articles 149.1, 149.5 i 144 de l’Estatut d’autonomia, l’Administració de la Generalitat disposa de competències exclusives en matèria d’ordenació del territori i urbanisme, i de competències compartides en matèria de medi ambient, les quals també es poden projectar sobre l’àmbit
costaner.
II

L’Administració de la Generalitat, al llarg dels més de trenta anys d’exercici
d’aquesta competència exclusiva, ha elaborat plans i programes de protecció del litoral per a garantir-ne el desenvolupament urbanístic sostenible, entre els quals destaquen els plans directors urbanístics del sistema costaner aprovats els anys 2005
i 2006 amb la finalitat de protegir el sòl dels espais costaners que no havien sofert
un procés de transformació urbanística i preservar-los de qualsevol transformació i
desenvolupament urbà, a més d’altres documents amb incidència sobre el litoral català que es troben en tramitació, com ara el Pla director urbanístic de les activitats
de càmping, que té per objecte establir els criteris per a ordenar les noves implantacions d’activitat turística, o el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, que té per objecte desclassificar els sòls que no són sostenibles
i establir les directrius perquè els planejaments municipals puguin revisar les previsions d’altres sectors amb deficiències importants de model o d’ubicació que els fan
no sostenibles per raons econòmiques, socials o ambientals.
Ara bé, l’ordenació del litoral català fins avui dia s’ha articulat d’una manera
molt segmentada a partir d’una distribució competencial complexa, en què concorren les competències de les tres administracions territorials, emparada també en diversos títols competencials que van des del medi ambient fins a l’ordenació del territori i l’urbanisme, passant per l’ordenació del litoral i la mateixa titularitat estatal
del domini públic maritimoterrestre.
L’actual concepció del litoral, segmentat en funció d’un mapa competencial complex, contradiu l’esperit i el text de la Recomanació del Parlament Europeu i del
Consell, del 30 de maig de 2002, sobre l’aplicació de la gestió integrada de les zones
costaneres a Europa (2002/413/CE), i el Protocol relatiu a la gestió integrada de les
zones costaneres de la Mediterrània, adoptat en el marc del Conveni per a la protecció del medi marí i de la regió costanera del Mediterrani (Conveni de Barcelona),
que promouen justament l’adopció d’un planejament estratègic basat en la gestió integrada, amb el suport i la participació de totes les instàncies administratives competents a escala estatal, regional i local.
D’altra banda, la situació d’emergència climàtica declarada pel Govern de la Generalitat el 14 de maig de 2019 obliga a prioritzar, en les polítiques públiques, les opcions amb menor impacte climàtic i major contribució a l’adaptació a les condicions
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derivades del canvi climàtic, i també a adoptar les mesures necessàries per a aturar
la preocupant pèrdua de biodiversitat i promoure la recuperació d’ecosistemes.
El litoral, i singularment les seves platges, són un espai molt sensible als efectes
adversos del canvi climàtic, com posa de manifest el Tercer informe sobre el canvi
climàtic a Catalunya (2016), que reconeix que l’any 2060 les platges de Catalunya
tindran uns cent quaranta quilòmetres de costa molt vulnerables als efectes dels
temporals –en comparació amb els seixanta-un quilòmetres el 2016– i que vora el
setanta per cent de la costa serà vulnerable o molt vulnerable a la inundació. Aquestes dades fan evident la contradicció entre la tendència regressiva de l’extensió de
platges i l’augment constant de llur oferta turística per manca de polítiques reguladores.
Davant d’aquesta realitat, és necessari i urgent desplegar nous instruments per a
fer front als reptes climàtics, ja que el benefici que poden tenir aquests instruments
es redueix a mesura que el canvi climàtic avança.
Per a fer front a aquesta problemàtica s’aprova aquesta llei, que neix amb l’objectiu de desenvolupar la competència exclusiva de l’Administració de la Generalitat en
matèria d’ordenació del litoral, mitjançant l’articulació d’un model de gestió integrada de l’espai costaner català, amb l’Administració de la Generalitat com a administració de referència i un major protagonisme dels ajuntaments. Aquest model ha de
permetre d’abordar l’alta vulnerabilitat d’aquest espai, amb un tractament individual
de cada platja o tram costaner que n’asseguri les funcions ambientals i n’estableixi
les mesures de protecció, i al mateix temps ha de garantir l’aplicació de les estratègies supramunicipals més idònies per a cada realitat, tal com reclama el dit Tercer
informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.
Així mateix, en el marc dels requeriments de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre,
d’accessibilitat, l’ordenació del litoral ha d’afrontar les mancances en matèria d’accessibilitat que continuen persistint en molts espais i ha de preveure mesures suficients per a permetre que tothom en gaudeixi en igualtat de condicions.
Finalment, aquesta llei ha de donar compliment a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost,
del canvi climàtic, atesos els valors biològics, geològics i de la biosfera del litoral
català, i ha d’ésser un agent actiu no només de preservació, sinó de lluita contra el
canvi climàtic, aturar la pèrdua de biodiversitat i promoure la recuperació dels ecosistemes.
III

Aquesta llei s’estructura en vuit títols, deu disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, una de derogatòria i dues disposicions finals.
El títol I estableix l’objecte, l’àmbit d’aplicació i les finalitats de la Llei, mitjançant les quals es transposen a l’ordenament català els objectius del Protocol relatiu a
la gestió integrada de les zones costaneres de la Mediterrània.
El títol II regula els instruments d’ordenació i gestió del litoral, articulats mitjançant el Pla de protecció i ordenació del litoral i els plans d’ús del litoral i de les
platges. La Llei defineix el Pla de protecció i ordenació del litoral com l’instrument
bàsic d’ordenació i gestió integrada de l’àmbit terrestre i marí del litoral català, i
configura els plans d’ús del litoral i de les platges com un instrument per a ordenar,
en l’àmbit municipal, els serveis de temporada i determinades activitats que es planifiqui situar al llarg de l’any en el domini públic maritimoterrestre i en els terrenys
de titularitat pública que inclogui situats a la seva zona de servitud de protecció.
Entre les prescripcions normatives del Pla de protecció i ordenació del litoral
destaquen les que permetran la classificació i la categorització de trams de platges
i la determinació dels llindars de llur capacitat de càrrega, la definició dels límits
màxims d’ocupació, i l’establiment de normes, directrius o recomanacions per a l’ús
d’aquests espais en termes de seguretat. Aquestes mesures han de garantir una millor classificació i regulació de la diversitat de platges i superar un marc legal que
1.01.01. Lleis
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únicament distingeix entre platges urbanes i platges naturals, però que, en canvi, hi
admet la compatibilitat d’usos a totes elles.
El Pla també preveu la incorporació de mesures d’adaptació de la costa als efectes del canvi climàtic. Gràcies a la seva naturalesa jurídica com a pla director urbanístic, el Pla garanteix l’efectivitat de les seves prescripcions gràcies a l’executivitat immediata de les seves determinacions en les diferents escales de planejament.
Aquestes previsions també s’estenen als terrenys confrontants amb el domini públic
maritimoterrestre i, en aquest sentit, el Pla ha de garantir la preservació i la recuperació dels paisatges costaners amb la regulació de les façanes costaneres i la preservació d’unitats visuals i punts d’interès territorial.
Aquesta nova planificació, juntament amb els plans d’ús del litoral i de les platges, ha de garantir, per primera vegada, una planificació integral del conjunt del litoral català, dels seus usos i ocupacions, i superar la limitació física i temporal de la
regulació vigent en el moment de l’aprovació d’aquesta llei, que només té en compte
les platges durant els mesos de temporada.
El títol III regula el règim d’intervenció administrativa a les zones de servitud.
S’ha de destacar l’establiment d’un règim de declaració responsable davant els ajuntaments per a determinades obres i usos que no impliquin l’increment de la superfície ocupada ni de la volumetria existent, ni un canvi de l’ús autoritzat, una mesura
que simplifica molt la tramitació administrativa dels expedients d’obres i usos, alhora que en garanteix l’adequació a la normativa urbanística i costanera.
El títol IV té per objecte establir el règim d’utilització del domini públic maritimoterrestre. En el primer dels capítols s’estableixen els criteris de classificació dels
trams de platges i llur règim d’ocupació, que el Pla de protecció i ordenació del litoral haurà d’acabar de determinar, garantint, en qualsevol dels casos, la definició
d’una categoria de trams de platges d’especial protecció incompatibles amb la presència d’instal·lacions i serveis, que permeti de protegir els trams de platges de més
valor ambiental.
El capítol segon regula les autoritzacions, i, entre les novetats, destaca el fet que
els ajuntaments passen a ésser competents per a l’atorgament de les autoritzacions
que s’hagin previst en llurs plans d’ús del litoral i de les platges i que s’estenen més
enllà del període de la temporada. La descentralització d’aquestes autoritzacions
permet d’acostar la ciutadania a la presa de decisions i suposa una reducció de terminis per a llur atorgament.
El Pla de protecció i ordenació del litoral ha de fixar els criteris per a l’atorgament d’autoritzacions i concessions, i ha de determinar, així mateix, els criteris de
gradació dels terminis màxims d’atorgament i pròrroga de les concessions. La definició d’aquests criteris millora la transparència administrativa i la seguretat jurídica
dels diferents operadors.
El títol V regula el règim econòmic financer del domini públic maritimoterrestre. Com a aspecte més rellevant, es preveu la creació d’un nou cànon a favor de
l’Administració de la Generalitat per a l’explotació d’activitats que requereixin una
concessió. Els ingressos derivats de la liquidació d’aquest cànon estan destinats a la
millora, la conservació, la recuperació i la restauració del domini públic maritimoterrestre del litoral de Catalunya.
El títol VI té per objecte articular els instruments de participació pública de la
Llei. Pel que fa a aquests instruments, destaca la creació del Consell Rector del Pla
de Protecció i Ordenació del Litoral i els consells rectors dels plans d’ús del litoral
i de les platges, que, en el marc dels plans i els instruments que estableix aquesta
llei, exerceixen les funcions de participació, consulta i tutela de la gestió, vetllant
pel compliment de la normativa reguladora. Els consells tenen representants de les
administracions públiques competents i d’associacions i organitzacions representatives d’interessos econòmics i socials per tal d’afavorir les sinergies entre la iniciativa
pública i la privada.
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El títol VII estableix el nou marc competencial entre la Generalitat i els ajuntaments, concreta els òrgans competents en matèria de protecció de la legalitat i crea
la Comissió d’Ordenació del Litoral dependent de l’Administració de la Generalitat,
amb funcions de caràcter resolutiu, consultiu i informatiu i, a instàncies dels ajuntaments, amb funcions interpretatives. Destaca el fet que, per primera vegada, una
única norma ordena les competències de la Generalitat en matèria d’ordenació del
litoral, entre les quals l’aprovació de les normes i les instruccions en matèria de protecció civil sobre salvament i seguretat de les vides humanes i la supervisió de llur
compliment, amb la voluntat de garantir que es compleixin uns mateixos estàndards
de seguretat a tot el litoral català.
Amb relació als ajuntaments, les noves competències els permeten l’atorgament
de diverses autoritzacions en domini públic quan s’hagin previst en el pla d’ús del
litoral i de les platges corresponent, i també la intervenció administrativa de determinades obres que s’hagin de portar a terme a les zones de servitud de protecció i de
trànsit que fins ara eren competència de l’Administració de la Generalitat. Tot plegat
simplifica els procediments i acosta novament la decisió al ciutadà.
Finalment, el títol VIII regula la inspecció del litoral i les facultats i les funcions
dels agents que la duen a terme, i atorga la condició d’autoritat al personal al servei
de les entitats públiques al qual s’encomanin aquestes funcions.
Aquesta regulació es completa amb les disposicions contingudes en la part final
de la Llei.
Les deu disposicions addicionals estableixen el termini per a la redacció del Pla
de protecció i ordenació del litoral; la participació de determinades administracions
de règim especial en l’elaboració dels plans d’ordenació; la col·laboració interadministrativa necessària per a l’aplicació dels instruments d’ordenació en l’espai marítim; la paritat en la composició dels òrgans derivats de l’aplicació d’aquesta llei,
d’acord amb el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de
dones i homes; la finestreta única empresarial en les sol·licituds d’autoritzacions
o concessions i en les declaracions responsables; unes especificacions relatives al
compliment de la normativa en matèria de pesca i acció marítimes en les concessions i els instruments d’ordenació de l’espai marítim; el foment de la nàutica esportiva i popular en l’ordenació del litoral; la creació del Conservatori del Litoral
de Catalunya, i la previsió de l’aplicació de mesures excepcionals en situacions de
força major.
Les cinc disposicions transitòries regulen el període entre l’entrada en vigor de la
Llei i la dels instruments de planificació que estableix; el procediment aplicable en
els expedients en tràmit, els supòsits d’aplicació del cànon d’explotació d’activitats
en els expedients en tràmit i en les concessions ja atorgades, i els òrgans competents
mentre no es constitueixi la Comissió d’Ordenació del Litoral.
Finalment, a més de la disposició derogatòria, la Llei conté dues disposicions
finals, relatives al desplegament reglamentari i l’entrada en vigor, que s’estableix al
cap d’un mes d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és regular l’ordenació i la protecció del litoral en el territori de Catalunya.
Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Les disposicions d’aquesta llei s’apliquen als béns de domini públic i ecosistemes maritimoterrestres del litoral de Catalunya.
2. La zona d’influència del domini públic maritimoterrestre comprèn una franja
mínima de mil metres, aplicada en projecció horitzontal terra endins, des de l’ater1.01.01. Lleis
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menament del domini públic maritimoterrestre, en tot el litoral de Catalunya, franja
que pot ésser ampliada però mai reduïda pel Pla de protecció i ordenació del litoral.
Article 3. Finalitats

Les finalitats d’aquesta llei, i també dels instruments de protecció, d’ordenació i
de gestió que regula, són:
a) Facilitar, per mitjà d’una planificació racional de les activitats, el desenvolupament sostenible de les zones costaneres, garantint que es tinguin en compte el medi
ambient i els paisatges de manera conciliada amb el desenvolupament econòmic,
social i cultural.
b) Establir mesures de conservació de les platges naturals i de recuperació de la
qualitat ambiental de les platges.
c) Preservar i recuperar les zones costaneres, llurs ecosistemes i les espècies protegides, en benefici de les generacions presents i futures.
d) Garantir la preservació i la recuperació de la integritat dels ecosistemesde la
costa, i també dels paisatges i la geomorfologia costaners.
e) Prevenir i reduir els efectes dels riscos naturals, i en particular de l’emergència
climàtica, que puguin ésser causats per activitats naturals o humanes.
f) Adaptar les zones costaneres als efectes del canvi climàtic.
g) Garantir la coherència entre les iniciatives públiques i privades, prioritzant
sempre les iniciatives de conservació, recuperació i protecció públiques, i entre totes les decisions de les diverses administracions públiques que afecten la utilització
de la zona costanera.
h) Prevenir i mitigar el canvi climàtic.
i) Conservar i vetllar per mantenir les masses d’aigua en l’àmbit costaner.
j) Limitar l’accés a les platges segons llur capacitat de càrrega i regular-ne l’accés, per a aturar la pèrdua de biodiversitat i preservar les espècies protegides.
Títol II. Instruments de protecció, ordenació i gestió del litoral
Capítol I. Disposicions comunes
Article 4. Instruments de planificació

1. L’ordenació i la gestió del litoral s’han de dur a terme per mitjà dels instruments de planificació següents:
a) El Pla de protecció i ordenació del litoral.
b) Els plans d’ús del litoral i de les platges.
2. El Pla de protecció i ordenació del litoral i els plans d’ús del litoral i de les
platges s’han d’aprovar d’acord amb el procediment específic que determina aquesta
llei i les disposicions reglamentàries que la despleguin.
Article 5. Directrius per als instruments de protecció, ordenació i gestió
del litoral

Els instruments de protecció, ordenació i gestió del litoral s’han de formular atenent a les directrius següents:
a) Prioritzar la riquesa biològica, la dinàmica i el funcionament naturals de la
zona intermareal, la necessitat de recuperació de la dinàmica sedimentària natural,
així com la complementarietat i la interdependència entre la part marina i la part
terrestre que constitueixen una entitat única.
b) Prendre en consideració, de manera integrada, el conjunt d’aspectes relatius
als sistemes hidrològics i geomorfològics i als impactes climàtics, ecològics, socioeconòmics i culturals per a no superar la capacitat de càrrega de la zona costanera i
per a prevenir els efectes externs negatius i els del desenvolupament, de l’emergència
climàtica i de les catàstrofes naturals que se’n deriven.
c) Aplicar un enfocament ecosistèmic en la planificació i la gestió de les zones
costaneres per tal de garantir-ne el desenvolupament sostenible.
1.01.01. Lleis
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d) Garantir una governança adequada que permeti una participació suficient, de
manera apropiada i oportuna, en un procés de decisió transparent de les poblacions
locals i els sectors de la societat civil interessats en les zones costaneres.
e) Garantir una coordinació institucional intersectorial organitzada dels diversos
serveis administratius i autoritats competents a les zones costaneres.
f) Formular estratègies d’utilització de la zona costanera que abastin l’urbanisme
i les activitats socioeconòmiques, així com altres polítiques sectorials pertinents.
g) Tenir en compte la multiplicitat i la diversitat d’activitats a les zones costaneres i donar prioritat als serveis públics que requereixin, als efectes d’utilització i
emplaçament, la proximitat immediata de la mar.
h) Garantir la conservació i la recuperació del territori a tota la zona costanera
i prohibir la concentració i l’expansió urbanes que s’oposin als principis i els valors
de protecció, conservació i ordenació que estableix aquesta llei.
i) Fer avaluacions preliminars dels riscos relacionats amb les diverses activitats
humanes i infraestructures a fi de preservar la seguretat de les persones i d’evitar i
reduir els impactes negatius en les zones costaneres.
j) Impedir que es produeixin danys tant en els ecosistemes litorals com en el
medi ambient costaner i, si es produeixen, sancionar-ne els responsables i obligar-los
a fer-ne una restauració adequada, d’acord amb la normativa.
k) Incloure les directrius de paisatge que afectin el litoral de conformitat amb els
catàlegs de paisatge i els plans territorials que els siguin aplicables.
l) Regular les activitats per a impedir que perjudiquin la biodiversitat i els valors
ecològics del litoral.
Capítol II. Pla de protecció i ordenació del litoral
Article 6. Objecte, naturalesa jurídica i àmbit territorial

1. El Pla de protecció i ordenació del litoral és l’instrument bàsic d’ordenació i
gestió integrada de l’àmbit terrestre i marí del litoral català.
2. El Pla de protecció i ordenació del litoral, pel que fa a l’ordenació dels usos del
sòl, té la naturalesa jurídica pròpia dels plans directors urbanístics i li són d’aplicació les disposicions de la legislació urbanística aplicables a aquests plans urbanístics
amb les excepcions que estableix aquest capítol.
3. L’àmbit territorial del Pla és el que aquest defineixi d’acord amb l’article 2.
Article 7. Contingut

1. El Pla de protecció i ordenació del litoral, respectant el règim general del domini públic maritimoterrestre, ha de contenir:
a) La diagnosi i la caracterització de l’estat del litoral, amb indicació de la tipologia de costa, la climatologia, els espais protegits i la determinació de la seva regressió o acreció.
b) La indicació gràfica de la línia d’atermenament del domini públic maritimoterrestre i de les servituds de protecció i trànsit, i la delimitació de la zona d’influència.
c) La classificació i la categorització dels trams de platges, d’acord amb els criteris fixats per l’article 19, la determinació dels llindars de llur capacitat de càrrega i
la definició dels límits màxims d’ocupació.
d) La localització de les infraestructures i les instal·lacions existents, i també la
determinació, si s’escau, de noves infraestructures o instal·lacions i de llurs ampliacions.
e) La localització de, com a mínim, els principals accessos al mar i de les zones
d’aparcament corresponents.
f) La identificació de les platges on hi ha perill de despreniments i caigudes de
pedres i altres materials des dels talussos adjacents.
g) Els criteris territorialitzats per a atendre les demandes d’autoritzacions i dels
serveis de temporada de les platges en domini públic maritimoterrestre.
1.01.01. Lleis
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h) Els criteris territorialitzats per a resoldre les demandes per a l’atorgament, la
renovació, la pròrroga, la modificació i l’extinció de concessions, així com els criteris de gradació dels terminis d’atorgament i pròrroga d’aquestes.
i) Les mesures normatives o d’actuació necessàries per a preservar la integritat
i la recuperació de la geomorfologia i dels ecosistemes i paisatges costaners i l’establiment de la regulació de les façanes costaneres en l’àmbit territorial del pla, referides, entre altres aspectes, a la preservació d’unitats visuals i a punts d’interès de
conformitat amb els catàlegs de paisatge i els plans territorials que els siguin aplicables.
j) Les mesures d’adaptació de la costa als efectes del canvi climàtic d’acord amb
les estratègies que s’estableixin.
k) Els criteris per a determinar les prioritats d’inversió en l’àmbit territorial del pla.
l) La identificació dels trams dels camins de ronda que són accessibles i dels que
no ho són.
m) La identificació i la classificació de les platges i altres zones de bany en funció del risc per a les vides humanes, i les normes, directrius i recomanacions per a
fer-ne ús.
n) Fixar la distribució de les rampes públiques al llarg del litoral, mantenint les
rampes ja existents en platges urbanes sempre que siguin compatibles amb els usos
que hi siguin permesos.
2. El Pla de protecció i ordenació del litoral pot establir les regulacions i les limitacions necessàries per a assolir la conservació adequada del litoral d’acord amb
les finalitats i les directrius que aquesta llei determina, i establir el règim transitori
de les autoritzacions i les concessions atorgades amb anterioritat a la seva entrada en
vigor que s’oposin a les seves disposicions, i impedir-ne o limitar-ne les pròrrogues.
Article 8. Documentació

El Pla de protecció i ordenació del litoral ha de contenir, com a mínim, els documents següents:
a) Una memòria justificativa.
b) La documentació mediambiental adequada a la legislació sectorial aplicable.
c) Les normes d’ordenació que siguin necessàries.
d) Els plànols d’informació i d’ordenació.
e) Un estudi d’impacte econòmic i social, que incorpori una avaluació específica
de l’impacte de gènere.
Article 9. Tramitació i aprovació

1. El Pla de protecció i ordenació del litoral es tramita i s’aprova d’acord amb el
procediment específic que estableix la legislació urbanística per a l’aprovació dels
plans directors urbanístics.
2. En el tràmit d’informació pública del Pla de protecció i ordenació de litoral,
els ajuntaments dels municipis compresos en l’àmbit territorial del Pla poden informar, amb caràcter vinculant, amb relació als aspectes que afectin llurs competències pròpies.
3. El Pla de protecció i ordenació del litoral s’ha de sotmetre al procediment
d’avaluació ambiental estratègica d’acord amb la legislació sectorial aplicable.
Capítol III. Plans d’ús del litoral i de les platges
Article 10. Objecte i àmbit territorial

1. Els plans d’ús del litoral i de les platges són un instrument de desenvolupament
del Pla de protecció i ordenació del litoral que tenen per objecte, en el domini públic maritimoterrestre i en els terrenys de titularitat pública situats a la seva zona de
servitud de protecció que inclogui el pla, ordenar les ocupacions per als serveis de
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temporada i les activitats que es planifiqui situar-hi i que només exigeixin, si s’escau, instal·lacions desmuntables o béns mobles.
2. L’àmbit dels plans d’ús del litoral i de les platges poden abastar un o diversos
termes municipals confrontants.
Article 11. Contingut

Els plans d’ús del litoral i de les platges, d’acord amb el contingut del Pla de protecció i ordenació del litoral, han de:
a) Regular els serveis de temporada de les platges i de les activitats que el Pla
preveu que puguin ésser objecte d’autorització en el domini públic maritimoterrestre
i, si s’escau, en els terrenys de titularitat pública que inclogui situats a la seva zona
de servitud de protecció, atenent a la classificació de les platges, els llindars de capacitat de càrrega i els límits màxims de les ocupacions fixades pel Pla de protecció i
ordenació de litoral.
b) Regular la utilització de les platges, els serveis mínims de vigilància i salvament, la seguretat humana en els llocs de bany, l’accessibilitat i altres condicions generals sobre l’ús de les platges i llurs instal·lacions. A les platges on es determini perill de despreniments des dels talussos adjacents, cal delimitar les zones de seguretat
on s’han d’adoptar les corresponents mesures preventives i informatives del perill.
c) Determinar les activitats susceptibles d’ésser autoritzades a la platja per l’ajuntament com a conseqüència de festes de rellevància local, esdeveniments esportius,
culturals, d’interès general amb repercussió turística o altres ocupacions mitjançant
instal·lacions desmuntables.
d) Concretar les activitats i les instal·lacions que es poden dur a terme al passeig
marítim.
e) Establir els criteris per a una integració paisatgística apropiada de les instal·lacions admeses i l’obligació d’adequar les activitats proposades a la normativa de
contaminació acústica.
f) Regular l’obligatorietat que qualsevol autorització que es pugui atorgar i qualsevol explotació de serveis de temporada que es pugui adjudicar disposin d’un règim
de responsabilitat que garanteixi que es podrà fer front als danys que se’n puguin
derivar fins a la retirada completa de les instal·lacions.
g) Fixar el termini de vigència de les autoritzacions que es puguin atorgar i de
l’explotació dels serveis de temporada que es puguin adjudicar, que no pot excedir
els quatre anys.
h) Determinar les platges que han de disposar de llocs de bany accessibles i el
nombre mínim de punts que corresponen a cada una.
i) Prohibir les activitats privades molestes i incompatibles amb els valors mediambientals a les platges situades en els espais protegits del litoral.
Article 12. Documentació

Els plans d’ús del litoral i de les platges han de contenir, com a mínim, els documents següents:
a) Una memòria justificativa.
b) La documentació mediambiental adequada a la legislació sectorial aplicable.
c) Les normes d’ordenació que siguin necessàries.
d) Els plànols d’informació i d’ordenació.
e) Un estudi econòmic financer, amb la previsió d’ingressos i despeses fruit de l’explotació dels serveis de temporada i de l’autorització d’activitats que prevegi el Pla.
f) Un programa de gestió.
Article 13. Tramitació i aprovació

1. Els ajuntaments han d’acordar, d’acord amb el Pla de protecció i ordenació del
litoral, l’elaboració del pla d’ús del litoral i de les platges dels municipis respectius
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o, si s’escau, d’un pla conjunt amb altres municipis confrontants pel que fa a les platges compartides.
2. El pla d’ús del litoral i de les platges s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental estratègica d’acord amb la legislació sectorial aplicable.
3. L’Administració municipal, un cop ha acordat l’aprovació inicial del pla d’ús
del litoral i de les platges, l’ha de sotmetre a informació pública i ha de sol·licitar els
informes als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials per un termini d’un mes llevat que una disposició n’estableixi un de més llarg.
4. Un cop enllestit el tràmit d’informació publica i amb la valoració tècnica i
jurídica prèvia de les al·legacions, l’ajuntament ha d’aprovar provisionalment el pla
d’ús del litoral i de les platges i l’ha de trametre a l’òrgan competent en matèria d’ordenació del litoral de l’Administració de la Generalitat per a l’aprovació definitiva.
5. En el cas que el pla d’ús del litoral i de les platges afecti més d’un terme municipal, correspon a les administracions municipals afectades aprovar inicialment i
provisionalment el pla i tramitar-lo en un règim de col·laboració o associatiu.
6. El termini per a aprovar definitivament els plans d’ús del litoral i de les platges
aprovats provisionalment pels ajuntaments és de sis mesos. El venciment del termini
per a aprovar definitivament el pla legitima l’ajuntament per a entendre’l denegat per
silenci administratiu.
7. L’aprovació del pla d’ús del litoral i de les platges suposa l’atorgament a l’ajuntament corresponent de l’autorització per a l’explotació dels serveis de temporada de
les platges per al termini previst pel Pla, que no pot excedir els quatre anys.
Capítol IV. Entrada en vigor, publicitat, vigència, modificació i revisió
dels plans
Article 14. Entrada en vigor i publicitat

1. El Pla de protecció i ordenació del litoral i els plans d’ús del litoral i de les
platges entren en vigor l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb llurs normes
d’ordenació.
2. El contingut dels plans a què fa referència l’apartat 1 s’ha de publicar en el web
del departament competent en matèria d’ordenació del litoral. En el cas dels plans
d’ús del litoral i de les platges, el contingut també s’ha de publicar en el web dels
ajuntaments respectius.
Article 15. Vigència

1. La vigència del Pla de protecció i ordenació del litoral és indefinida.
2. Els plans d’ús del litoral i de les platges tenen una vigència de cinc anys
prorrogables per períodes de com a màxim cinc anys, si abans que s’hagi esgotat
el termini el departament competent en matèria d’ordenació del litoral autoritza la
pròrroga a sol·licitud municipal degudament justificada. L’atorgament de la pròrroga
suposa la renovació de l’autorització per a l’explotació per part de l’ajuntament dels
serveis de temporada de les platges per a un nou termini màxim de cinc anys.
Article 16. Modificació i revisió

1. El Pla de protecció i ordenació del litoral i els plans d’ús del litoral i de les
platges són susceptibles de modificació i revisió.
2. Per a la modificació o revisió dels plans a què fa referència l’apartat 1 cal seguir els mateixos tràmits que per a llur elaboració, amb les excepcions que es poden
establir per reglament.
3. El Pla de protecció i ordenació del litoral ha d’ésser objecte d’actualització,
com a mínim, cada deu anys i si els treballs d’actualització posen de manifest la necessitat de modificar algun aspecte del Pla aprovat, cal tramitar-ne la corresponent
modificació o revisió.
1.01.01. Lleis
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Títol III. Règim d’intervenció administrativa a les zones de servitud
Article 17. Procediment d’autoritzacions competència de l’Administració
de la Generalitat

1. Les sol·licituds d’autorització d’usos, obres i instal·lacions admesos a les zones de servitud de protecció, trànsit i accés al mar, amb l’excepció de les que són de
competència municipal d’acord amb aquesta llei, s’han d’adreçar a l’òrgan competent en matèria d’ordenació del litoral de la Generalitat juntament amb la documentació següent:
a) La descripció i la justificació de l’actuació, la seva finalitat i l’adequació a la
normativa urbanística i en matèria d’ordenació del litoral i de costes.
b) Un plànol relatiu a l’emplaçament i la situació precisos de les obres i els usos
del domini públic maritimoterrestre i de la zona de servitud que correspongui.
c) El projecte bàsic de les obres o les instal·lacions.
2. L’òrgan competent en matèria d’ordenació del litoral de la Generalitat ha de
sol·licitar els informes dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. El termini per a l’emissió de l’informe és de quinze dies, llevat que una disposició n’estableixi un de més llarg.
3. El termini per a notificar la resolució expressa és de quatre mesos a comptar
de la data d’entrada de la sol·licitud en el registre de l’òrgan competent per a la tramitació. El transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa
legitima la persona interessada a entendre-la desestimada per silenci administratiu.
4. L’òrgan competent per a atorgar les autoritzacions pot acordar motivadament
la inadmissió a tràmit de les sol·licituds formulades per les persones interessades
quan s’oposin de manera notòria a la normativa en vigor.
5. El termini de vigència de les autoritzacions que s’atorguin a l’empara d’aquest
article és el que determini el títol habilitant corresponent i no pot excedir els dos
anys. Una vegada transcorregut aquest termini de vigència, l’autorització resta sense
efecte, llevat que la falta d’exercici sigui imputable a l’Administració.
Article 18. Actuacions sotmeses al règim de declaració responsable
davant l’ajuntament

1. Les noves actuacions que es plantegin amb relació a les obres, les activitats i
les instal·lacions implantades legalment a la zona de servitud de protecció i de trànsit
del domini públic maritimoterrestre que no comportin cap increment de la superfície ocupada o de la volumetria existent, ni un canvi de l’ús autoritzat, estan subjectes
al règim de declaració responsable davant l’ajuntament que correspongui.
2. La declaració responsable ha d’expressar, sota la responsabilitat del declarant,
el compliment dels requisits exigits per la normativa en matèria de costes i es formalitza de manera conjunta amb la sol·licitud de llicència o la comunicació urbanístiques, segons sigui el règim d’intervenció en matèria urbanística.
3. El termini per a executar les actuacions a què fa referència aquest article és el
que estableixi la llicència urbanística o el que indiqui la comunicació prèvia, que en
cap cas podrà ésser superior a un any.
Títol IV. Utilització del domini públic maritimoterrestre
Capítol I. Règim d’ocupació i ús de les platges atenent a llur naturalesa
Article 19. Classificació i ocupació dels trams de platges

1. Els trams de platges es classifiquen en urbans, seminaturals, naturals i de protecció especial.
2. El Pla de protecció i ordenació del litoral ha de definir els trams de platges,
d’acord amb la classificació de l’apartat 1, i les diferents categories tenint en compte
la classificació i les categories de sòl que estableix la planificació territorial i urbanística per als terrenys adjacents que no formen part del domini públic maritimo1.01.01. Lleis
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terrestre; les infraestructures amb què les platges confronten, i la major o menor
presència d’elements naturals. En tot cas, el Pla de protecció i ordenació del litoral
ha de tenir en compte, en la definició dels trams de platges d’especial protecció, que
són incompatibles amb la presència d’instal·lacions i serveis.
3. El límit màxim de les ocupacions dels trams de platges és fixat pel Pla de protecció i ordenació del litoral atenent a llur capacitat de càrrega i als criteris definits
pel Pla mateix.
Capítol II. Explotació de serveis de temporada de les platges,
autoritzacions i concessions
Article 20. Serveis de temporada i activitats previstos pels plans d’ús
del litoral i de les platges

1. Correspon als ajuntaments, d’acord amb els plans d’ús del litoral i de les platges respectius:
a) L’explotació dels serveis de temporada de les platges, per gestió directa o indirecta.
b) L’atorgament de les autoritzacions per a la resta d’activitats previstes pel pla
d’ús del litoral i de les platges.
c) La regulació de les activitats no previstes pel pla d’ús que siguin de competència municipal.
2. Els procediments per a la licitació de l’explotació dels serveis de les platges
han de respectar els principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència
i concurrència competitiva. El termini d’explotació per tercers no pot excedir els
quatre anys.
3. El termini per a notificar la resolució expressa de les sol·licituds d’autoritzacions a què fa referència l’apartat 1.b és d’un mes a comptar de la data en què la
sol·licitud d’autorització hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per
a la tramitació. El transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució
expressa legitima la persona interessada a entendre-la desestimada per silenci administratiu.
4. El termini de venciment de les autoritzacions a què fa referència l’apartat 1.b
és el que determini el títol habilitant d’acord amb el que disposa el pla d’ús del litoral
i de les platges corresponent i no pot excedir els quatre anys.
Article 21. Autoritzacions d’activitats no previstes pels plans d’ús del
litoral i de les platges

1. Estan subjectes a l’autorització administrativa prèvia de l’òrgan competent en
matèria d’ordenació del litoral de l’Administració de la Generalitat les activitats en
el domini públic maritimoterrestre no previstes pels plans d’ús del litoral i de les
platges següents:
a) Aquelles en què, sense requerir obres o instal·lacions de cap tipus, hi concorrin
circumstàncies d’especial intensitat, perillositat o rendibilitat.
b) Aquelles que comportin l’ocupació del domini públic maritimoterrestre amb
instal·lacions desmuntables o amb béns mobles.
2. En el cas que el projecte objecte de l’autorització s’hagi de sotmetre a un procediment d’avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la legislació aplicable, la sol·
licitud d’autorització ha d’anar acompanyada del document ambiental corresponent.
En el supòsit de l’apartat 1.b, la sol·licitud també s’ha d’acompanyar d’una justificació de l’adequada integració paisatgística de les instal·lacions.
3. Durant la tramitació de les autoritzacions, l’òrgan competent en matèria d’ordenació del litoral de l’Administració de la Generalitat ha de sol·licitar els informes
dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
4. El termini per a notificar la resolució expressa de les autoritzacions és de quatre mesos a comptar de la data en què la sol·licitud d’autorització hagi tingut entrada
1.01.01. Lleis
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en el registre de l’òrgan competent per a la tramitació. El transcurs d’aquest termini
sense que s’hagi notificat la resolució expressa legitima la persona interessada a entendre-la desestimada per silenci administratiu.
5. No es poden atorgar autoritzacions que siguin contràries al Pla de protecció i
ordenació del litoral. El termini de venciment de les autoritzacions és el que determini el títol habilitant corresponent i no pot excedir els quatre anys.
Article 22. Concessions

1. Tota ocupació dels béns de domini públic maritimoterrestre amb obres o instal·lacions no desmuntables està subjecta a la concessió prèvia atorgada per l’òrgan
competent en matèria d’ordenació del litoral de l’Administració de la Generalitat.
2. La documentació de la sol·licitud de concessió ha d’incloure un estudi d’integració paisatgística i el document ambiental que correspongui en el cas que el projecte s’hagi de sotmetre a un procediment d’avaluació d’impacte ambiental d’acord
amb la legislació aplicable.
3. Durant la tramitació de la concessió, l’òrgan competent en matèria d’ordenació del litoral de l’Administració de la Generalitat ha de sol·licitar els informes dels
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
4. No es poden atorgar concessions ni pròrrogues d’aquestes que siguin contràries al Pla de protecció i ordenació del litoral. Els terminis de vigència de les concessions i de les pròrrogues corresponents s’han de determinar d’acord amb els criteris
de gradació que estableix aquest pla.
5. Per a l’atorgament de les concessions, s’ha de valorar la integració paisatgística
de les obres o les instal·lacions i el compliment de condicions d’accessibilitat adequades al tipus d’activitat i entorn.
6. El termini per a notificar la resolució expressa sobre les sol·licituds de concessió és de sis mesos a comptar de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada
en el registre de l’òrgan competent per a la tramitació. El transcurs d’aquest termini
sense que s’hagi notificat la resolució expressa legitima la persona interessada a entendre-la desestimada per silenci administratiu.
Article 23. Obres en construccions existents amb concessió, contràries
a la normativa aplicable

1. Les obres de reparació, millora, consolidació i modernització de les construccions existents en el domini públic maritimoterrestre que disposin d’una concessió
vigent i que resultin contràries a la legislació en matèria de costes o al Pla de protecció i ordenació del litoral aplicables que no comportin increment de la superfície
ocupada o de la volumetria existent estan subjectes al règim de declaració responsable davant l’òrgan competent en matèria d’ordenació del litoral de l’Administració
de la Generalitat.
2. La declaració responsable a què fa referència l’apartat 1 ha d’expressar, sota la
responsabilitat del declarant, el compliment dels requisits exigits per la normativa
en matèria de costes i se n’ha d’acreditar la presentació en el tràmit de la sol·licitud
de llicència o la comunicació urbanístiques, segons sigui el règim d’intervenció en
matèria urbanística.
3. El termini per a executar les actuacions a què fa referència aquest article és el
que estableixi la llicència urbanística o el que indiqui la comunicació prèvia, sense
que pugui excedir un any.
Article 24. Registre de concessions del domini públic maritimoterrestre

1. L’òrgan competent en matèria d’ordenació del litoral de l’Administració de la
Generalitat ha de portar, actualitzat, el registre de concessions del domini públic
maritimoterrestre, en què s’han d’inscriure d’ofici, en la manera que es determini
per reglament, les concessions.
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2. El Registre de concessions del domini públic maritimoterrestre té caràcter públic i se’n poden demanar les certificacions oportunes sobre el contingut, les quals
són un mitjà de prova de l’existència i la situació del títol administratiu corresponent. Els canvis de titularitat i de característiques que es puguin produir s’han de
reflectir, així mateix, en l’assentament corresponent.
Títol V. Règim econòmic financer del domini públic maritimoterrestre
Article 25. Cànon d’explotació d’activitats

1. Tota explotació d’activitats en el domini públic maritimoterrestre per a la realització de les quals calgui disposar d’una concessió de l’Administració de la Generalitat merita el cànon corresponent a favor seu, sens perjudici dels cànons que
també siguin exigibles per altres administracions.
2. La base imposable del cànon d’explotació d’activitats és el volum dels beneficis nets anuals, abans d’impostos, d’aquestes activitats que es determinin d’acord
amb els estudis econòmics i els comptes anuals que faciliti la persona sol·licitant de
la concessió, així com de les informacions que pugui obtenir i les valoracions que
pugui fer el departament competent en matèria d’ordenació del litoral, directament
o per comparació amb altres concessions existents.
3. La quota del cànon d’explotació d’activitats es determina aplicant un tipus de
gravamen del 3% sobre l’import de la base imposable.
4. L’Administració de l’Estat, l’Administració de la Generalitat, les entitats locals
i les entitats de dret públic que en depenen estan exemptes del pagament del cànon
d’explotació d’activitats en les concessions que se’ls atorguin per a l’exercici de llurs
competències, sempre que les activitats no siguin objecte d’una explotació lucrativa,
directament o per tercers.
5. Resten exemptes del pagament del cànon d’explotació d’activitats:
a) Els títols habilitants atorgats a entitats nauticoesportives per al desenvolupament d’activitats de caràcter no lucratiu. Per a l’obtenció d’aquesta exempció és necessari que la federació esportiva corresponent certifiqui que les entitats respectives
estan inscrites degudament i que exerceixen exclusivament l’activitat nauticoesportiva.
b) Les concessions que s’atorguin en domini públic maritimoterrestre portuari,
d’acord amb el que regula la legislació portuària.
6. La meritació del cànon, calculat d’acord amb els criteris que estableix aquest
article, té caràcter anual i es produeix amb l’atorgament inicial de la concessió.
7. Els ingressos derivats del cànon d’explotació d’activitats que acreditin les concessions sobre domini públic maritimoterrestre a la Generalitat estan destinats a la
millora, la conservació, la recuperació i la restauració del domini públic maritimoterrestre del territori de Catalunya. El departament competent en matèria d’ordenació del litoral, mitjançant la direcció general corresponent, ha d’establir en cada
moment les prioritats en l’aplicació d’aquests recursos.
Article 26. Règim econòmic corresponent a l’explotació dels serveis de
temporada de les platges i a les activitats autoritzades en el marc dels
plans d’ús del litoral i de les platges

1. L’explotació dels serveis de temporada de les platges resta subjecta, en el cas
de gestió directa, al preu públic i, en el cas de gestió indirecta, al cànon de licitació
corresponent a favor de l’ajuntament.
2. Les activitats que els ajuntaments autoritzin en el marc dels plans d’ús del litoral i de les platges no compreses en l’apartat 1 són gravades amb una taxa en favor seu.
3. L’import de les taxes i preus públics municipals a què fan referència els apartats 1 i 2 s’han de determinar en les respectives ordenances fiscals.
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4. El pagament de les taxes, els preus públics i els cànons a què fa referència
aquest article s’entén sens perjudici dels pagaments que siguin exigibles per altres
administracions.
Títol VI. Participació pública
Article 27. Garantia d’informació pública

1. Per a garantir la participació pública en la gestió del litoral, les administracions públiques han de proporcionar informació de manera adequada, oportuna i
eficaç.
2. El Registre de concessions del domini públic maritimoterrestre, gestionat per
l’Administració de la Generalitat, té caràcter públic i se’n poden demanar certificacions sobre el contingut.
3. Els plecs de condicions generals per a l’atorgament de concessions i autoritzacions s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el
butlletí oficial corresponent.
4. En la tramitació de concessions, així com d’autoritzacions de vigència superior
a un any no previstes pels plans d’ús del litoral i de les platges respectius, s’ha de
garantir un tràmit d’informació pública.
Article 28. El Consell Rector del Pla de Protecció i Ordenació del Litoral
i els consells rectors dels plans d’ús del litoral i de les platges

1. El Consell Rector del Pla de Protecció i Ordenació del Litoral i els consells
rectors dels plans d’ús del litoral i de les platges són òrgans col·legiats, sense personalitat jurídica, que vetllen per l’aplicació dels plans a què fa referència el títol II i
exerceixen les funcions de participació, consulta, tutela de la gestió i avaluació del
compliment d’objectius vetllant pel respecte de la normativa reguladora.
2. El Consell Rector del Pla de Protecció i Ordenació del Litoral està adscrit al
departament competent en matèria d’ordenació del litoral i els consells rectors dels
plans d’ús del litoral i de les platges estan adscrits als ajuntaments respectius que
n’impulsen l’aprovació.
3. S’han d’establir per reglament el règim de funcionament i la composició dels
consells rectors a què fa referència aquest article, que han de tenir representants de
les administracions públiques competents i d’associacions i organitzacions representatives d’interessos econòmics i socials en l’àmbit territorial dels plans respectius,
garantint la representació municipal per mitjà de les entitats associatives d’ens locals
i també la participació efectiva d’experts de les disciplines professionals directament
relacionades amb l’ordenació i la gestió del litoral i de les platges.
4. Els consells rectors dels espais litorals a què fa referència l’apartat 1 són competents per a:
a) Establir, d’acord amb les disposicions del mateix instrument de gestió i ordenació, les directrius per a exercir la gestió dels espais litorals.
b) Aprovar el programa d’actuació i la memòria anual de gestió.
c) Proposar el pressupost anual d’inversions en l’àmbit territorial corresponent
d’acord amb les prioritats fixades pels instruments de gestió i ordenació.
d) Fer el seguiment de les actuacions de les administracions representades que
puguin afectar l’espai litoral.
e) Ésser objecte de consulta en la tramitació de qualsevol disposició, pla o programa que afecti l’àmbit territorial de l’instrument d’ordenació i gestió.
f) Proposar i promoure mesures i actuacions per a la millora de l’espai litoral
d’acord amb els principis i els objectius que estableix aquesta llei.
g) Proposar, si escau, modificacions de l’instrument d’ordenació i gestió o l’aprovació de nous instruments de gestió.
h) Avaluar el compliment dels objectius del Pla.
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Títol VII. Competències administratives
Article 29. Competències de l’Administració de la Generalitat

Correspon a l’Administració de la Generalitat, en els termes que estableix aquesta llei:
a) L’elaboració, la tramitació i l’aprovació del Pla de protecció i ordenació del litoral i l’aprovació definitiva dels plans d’us del litoral i de les platges.
b) La gestió del domini públic maritimoterrestre pel que fa a l’atorgament de
concessions i de les autoritzacions per a la seva ocupació i aprofitament no previstes
pels plans d’ús del litoral i de les platges.
c) Les concessions d’obres fixes al mar, i també les d’instal·lacions marítimes
menors, com ara embarcadors, aiguamolls, pantalans, varadors, rampes públiques,
marines seques, clubs nàutics de platja i altres d’anàlogues que no formin part d’un
port ni hi estiguin adscrites.
d) L’atorgament d’autoritzacions a les zones de servitud, llevat de les previstes
sobre sòls de titularitat pública en els plans d’ús del litoral i de les platges.
e) L’autorització d’abocaments de terra al mar.
f) La intervenció administrativa mitjançant el règim de declaració responsable
de les obres de reparació, millora, consolidació i modernització de les construccions
existents en el domini públic maritimoterrestre que disposin d’una concessió vigent
i que siguin contràries a la legislació en matèria de costes o al Pla de protecció i ordenació del litoral aplicables.
g) La tutela i la policia del domini públic maritimoterrestre i les seves zones de
servitud pel que fa a: les actuacions dutes a terme sense la concessió o l’autorització
preceptiva de l’Administració de la Generalitat o de l’ajuntament o sense haver fet la
declaració responsable corresponent; la vigilància del compliment de les condicions
d’acord amb les quals l’Administració de la Generalitat hagi atorgat les concessions
i les autoritzacions; l’observança dels requisits exigits per la legislació en matèria de
costes per a les actuacions subjectes a declaració responsable davant l’Administració de la Generalitat, i l’adopció de les mesures corresponents per a la protecció de
la legalitat relatives a la restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic
vulnerat, la imposició i la recaptació de sancions i la determinació dels danys i els
perjudicis causats.
h) L’establiment i la recaptació del cànon d’explotació d’activitats en el domini
públic maritimoterrestre i de les taxes en matèria d’ordenació del litoral.
i) La planificació, l’elaboració i l’aprovació dels projectes, així com la gestió i
l’execució de les obres i les actuacions al litoral que no siguin d’interès general.
j) La participació en la planificació i la programació de les obres d’interès general situades al litoral i l’emissió dels informes corresponents sobre la qualificació
d’interès general i sobre el plec de prescripcions que serveixi de base per a la redacció dels projectes corresponents a aquestes obres.
k) L’execució i la gestió de les obres d’interès general situades al litoral català en
els termes fixats per conveni amb l’Administració general de l’Estat.
l) La gestió del registre de concessions en domini públic maritimoterrestre en
l’àmbit de Catalunya.
m) L’emissió de l’informe previ al rescat de les concessions demanials quan, per
raons d’interès general, l’exercici d’aquesta funció sigui competència de l’Administració general de l’Estat.
n) L’emissió de l’informe corresponent durant la tramitació dels plans urbanístics
quan l’àmbit dels plans formi part de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.
o) La prestació de tot tipus de serveis tècnics relacionats amb l’exercici de les
competències d’aquest article i l’assessorament a les corporacions locals i altres entitats públiques o privades i als particulars que ho sol·licitin.
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p) L’execució de les obligacions derivades dels tractats i els convenis internacionals en les matèries de la seva competència.
q) La cooperació transfronterera per a garantir la correcta aplicació de l’estratègia de gestió integrada de la costa catalana en el marc del Protocol relatiu a la gestió
integrada de les zones costaneres de la Mediterrània i de la legislació internacional.
r) El control de la qualitat de les aigües de bany.
s) L’aprovació de les normes i les instruccions en matèria de protecció civil sobre salvament i seguretat de les vides humanes i la supervisió de llur compliment.
t) Qualsevol altra competència atribuïda per l’ordenament jurídic vigent.
Article 30. Competències dels ajuntaments

Correspon als ajuntaments, en els termes que estableix aquesta llei:
a) La participació en la tramitació del Pla de protecció i ordenació del litoral.
b) L’elaboració i la tramitació fins a l’aprovació provisional dels plans d’ús del
litoral i de les platges d’acord amb el procediment que regula aquesta llei.
c) L’explotació dels serveis de temporada de les platges autoritzats mitjançant el
pla d’ús del litoral i de les platges corresponent, per qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta establertes per la legislació de règim local.
d) L’atorgament de les autoritzacions per a activitats previstes pels plans d’ús del
litoral i de les platges.
e) La intervenció administrativa mitjançant el règim de declaració responsable
de les noves actuacions que es plantegin sobre les obres, les instal·lacions i les activitats implantades legalment a la zona de servitud de protecció o de trànsit del domini
públic maritimoterrestre, quan no comporten l’increment de la superfície ocupada o
de la volumetria existent, ni el canvi de l’ús autoritzat.
f) L’emissió de l’informe sobre les sol·licituds d’autoritzacions de competència de
l’Administració de la Generalitat i de concessions per a l’ocupació i l’aprofitament
del domini públic maritimoterrestre.
g) La recaptació dels ingressos derivats de l’explotació de serveis de temporada
de les platges i de les taxes per a l’atorgament d’autoritzacions establertes pels plans
d’ús del litoral i de les platges.
h) La vigilància del compliment de les condicions d’acord amb les quals hagin
adjudicat l’explotació dels serveis de temporada de les platges o hagin atorgat les
autoritzacions derivades dels plans d’ús del litoral i de les platges i de l’observança
dels requisits exigits per la legislació en matèria de costes per a les actuacions subjectes a declaració responsable davant l’ajuntament, així com l’adopció, en cas d’incompliment, de mesures per a la protecció de la legalitat relatives a la restauració de
la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, la imposició i la recaptació de
sancions i la determinació dels danys i els perjudicis causats.
i) El manteniment de les platges i dels llocs públics de bany en les condicions de
neteja, higiene i salubritat adequades, i també la vigilància de l’observança de les
normes i les instruccions que dictin l’Administració de la Generalitat i la resta d’administracions competents en matèria de protecció civil sobre salvament i seguretat
de les vides humanes.
j) Qualsevol altra competència que els atribueixi l’ordenament jurídic vigent.
Article 31. Òrgans competents en matèria de protecció de la legalitat

1. En el supòsit que la potestat sancionadora amb relació a les infraccions tipificades per la legislació en matèria de costes sigui exercida pels municipis d’acord
amb les seves competències, els òrgans competents per a resoldre sobre els procediments sancionadors són els següents:
a) L’alcalde, en el cas d’infraccions lleus.
b) El ple de l’ajuntament, en el cas d’infraccions greus.
2. En el supòsit que la potestat sancionadora amb relació a les infraccions tipificades per la legislació en matèria de costes sigui exercida pels òrgans del depar1.01.01. Lleis
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tament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria d’ordenació del
litoral, tenen competència per a resoldre sobre el procediment sancionador:
a) La persona titular de la direcció general competent en matèria d’ordenació del
litoral en el cas que la multa proposada sigui inferior a 600.000 euros.
b) El conseller del departament competent en matèria d’ordenació del litoral, en
el cas que la multa proposada sigui igual o superior a 600.000 euros.
3. Els òrgans competents per a resoldre sobre els procediments sancionadors
també ho són per a ordenar en el mateix procediment les mesures de restauració
de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. Si les mesures de restauració s’adopten en altres procediments que els procediments sancionadors, els òrgans
competents per a ordenar-les són l’alcalde, quan la competència sancionadora sigui
dels municipis, i la persona titular de la direcció general competent en matèria d’ordenació del litoral, si l’Administració de la Generalitat exerceix aquesta potestat.
Article 32. Comissió d’Ordenació del Litoral

1. Es crea la Comissió d’Ordenació del Litoral, dependent del departament competent en matèria d’ordenació del litoral, amb funcions de caràcter resolutiu, consultiu, informatiu i, a petició dels ajuntaments, amb funcions interpretatives.
2. La composició de la Comissió d’Ordenació del Litoral, que s’ha d’establir per
reglament, ha de garantir que hi siguin representats els departaments i els ens locals
amb competències en matèria d’ordenació del litoral i que hi tinguin participació
persones amb reconegut prestigi professional i expertesa en matèria ambiental, de
lluita contra el canvi climàtic, de costes i d’urbanisme.
3. Corresponen a la Comissió d’Ordenació del Litoral les competències d’aprovar
definitivament el plans d’ús del litoral i de les platges, atorgar les concessions d’ocupació del domini públic maritimoterrestre, establir-ne les modificacions substancials
i les pròrrogues, i les altres que li puguin ésser atribuïdes per reglament.
4. El conseller del departament competent en matèria d’ordenació del litoral pot
sotmetre a consulta de la Comissió d’Ordenació del Litoral els assumptes en aquesta
matèria que consideri convenient.
Títol VIII. La inspecció del litoral
Article 33. La inspecció del litoral

1. La inspecció del litoral, que inclou les funcions de tutela i policia en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta llei, és exercida pel departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria d’ordenació del litoral i pels òrgans de l’Administració local, en el marc de les competències respectives i d’acord amb la legislació
vigent.
2. Els informes en matèria d’inspecció del litoral que facin els òrgans de l’Administració de la Generalitat que afectin les competències municipals s’han de posar
en coneixement dels ajuntaments dels municipis on s’hagin produït els fets.
3. El personal al servei de les entitats públiques a què es refereix l’apartat 1 al
qual s’encomani expressament l’exercici de la inspecció del litoral té la condició
d’autoritat. En l’exercici d’aquesta activitat, el personal de les administracions competents pot inspeccionar tota mena d’obres i d’instal·lacions, i els fets que constati
tenen valor probatori, d’acord amb el que estableix la legislació de procediment administratiu comú.
Article 34. Facultats i funcions en matèria d’inspecció del litoral

1. El personal al servei de les administracions públiques al qual s’encomani
l’exercici de la inspecció del litoral està facultat per a entrar i romandre a les finques,
construccions i altres llocs subjectes a la seva actuació inspectora el temps necessari
per a portar a terme aquesta actuació.
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2. En l’exercici de les funcions d’inspecció es pot sol·licitar la col·laboració de les
forces i els cossos de seguretat i la cooperació de funcionaris i autoritats d’altres administracions públiques.
3. Corresponen al personal que tingui encomanat l’exercici de la inspecció del
litoral les funcions següents:
a) La investigació i la comprovació del compliment de la normativa, i la pràctica
de les proves i els mesuraments necessaris per a aquesta finalitat.
b) La documentació de les seves actuacions mitjançant les actes d’inspecció, els
informes, les diligències i les comunicacions corresponents.
c) La proposta d’adopció, si escau, de mesures provisionals i d’incoació d’un procediment de protecció de la legalitat.
Disposicions addicionals
Primera. Elaboració del Pla de protecció i ordenació del litoral

El Govern ha d’elaborar el Pla de protecció i ordenació del litoral en el termini
de dos anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Segona. Règim especial del municipi de Barcelona

1. L’Ajuntament de Barcelona participa en l’elaboració del Pla de protecció i ordenació del litoral d’acord amb el que determinen la Llei 22/1988, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i la Llei 1/2006, del 13 de març, per la qual
es regula el règim especial del municipi de Barcelona.
2. El Pla de gestió integrada del litoral de Barcelona es desenvolupa d’acord amb
el que estableix l’article 6.3 de la Llei 1/2006, del 13 de març, per la qual es regula
el règim especial del municipi de Barcelona.
3. En les qüestions relatives als plans d’ús del litoral i de les platges a què fan
referència les lletres e i g de l’apartat 1 de l’article 7 i l’article 13, cal atenir-se a les
disposicions de la Carta Municipal de Barcelona, i en els aspectes de competència
pròpia són vinculants les prescripcions establertes per l’Ajuntament de Barcelona.
Tercera. Règim especial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

L’Àrea Metropolitana de Barcelona participa en l’elaboració del Pla de protecció
i ordenació del litoral d’acord amb el que determina la Llei 31/2010, del 3 d’agost,
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Quarta. Cooperació i col·laboració interadministrativa

1. El Consell Rector del Pla de Protecció i Ordenació del Litoral i el Consell Català de Cogestió Marítima han d’establir els mecanismes de cooperació i col·laboració necessaris per a assegurar l’aplicació dels instruments d’ordenació en l’espai
marítim.
2. El departament competent en matèria de coordinació de l’ordenació de l’espai
marítim ha d’emetre informe amb relació a l’àmbit marí del Pla de protecció i ordenació del litoral.
Cinquena. Igualtat efectiva de dones i homes en els òrgans

Els òrgans derivats de l’aplicació d’aquesta llei no es poden constituir sense complir la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, pel que fa
a la paritat que exigeix.
Sisena. Finestreta única empresarial

Les sol·licituds d’autoritzacions o concessions i les declaracions responsables a
què fa referència aquesta llei, quan siguin dutes a terme per empreses, s’han de presentar a la finestreta única empresarial per mitjà dels canals de comunicació que
s’estableixin en cada moment.
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Setena. Concessions i altres instruments específics d’ordenació de
l’espai marítim

1. Les autoritzacions, les concessions i els altres instruments d’ordenació de l’espai marítim regulats per la normativa en matèria de pesca i acció marítimes es regeixen per la normativa específica.
2. Els plans a què fa referència el títol II d’aquesta llei s’apliquen sens perjudici
dels instruments d’ordenació de l’espai marítim regulats per la normativa en matèria
de pesca i acció marítimes.
Vuitena. Nàutica esportiva i popular

El Pla de protecció i ordenació del litoral i els plans d’ús del litoral i de les platges han de vetllar pel foment de la nàutica esportiva i popular en l’ordenació del litoral català, procurar el manteniment de les instal·lacions nauticoesportives existents
i facilitar la pràctica de la nàutica popular, entesa com la que es duu a terme amb
embarcacions que no superen els vuit metres d’eslora.
Novena. Conservatori del Litoral de Catalunya

1. El Govern, en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta
llei, ha de crear el Conservatori del Litoral de Catalunya, amb els objectius de salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l’artificialització, a partir de l’adquisició pública del sòl.
2. El Conservatori del Litoral de Catalunya s’ha de finançar amb les aportacions
del Govern, per mitjà dels pressupostos de la Generalitat, i amb les aportacions de
les altres administracions, d’entitats i d’empreses.
3. El procés de creació del Conservatori del Litoral de Catalunya ha d’ésser participatiu i ha de comptar amb experts en matèria ambiental i territorial, entitats de
conservació del medi natural i representants dels ens locals.
Desena. Mesures excepcionals en situacions de força major

1. Les autoritzacions i les concessions que estableix aquesta llei poden ésser modificades per l’Administració atorgant en situacions de força major sense que la part
perjudicada tingui dret a indemnització.
2. Als efectes d’aquesta disposició, són situacions de força major la regressió no
prevista de la costa que no sigui originada per les obres objecte de concessió, els
moviments sísmics o els sismes submarins, els temporals imprevisibles, els incendis
no provocats, les emergències sanitàries i qualsevol altra causa excepcional similar.
3. En situacions de força major d’acord amb aquesta disposició, les administracions competents en matèria de protecció civil poden dictar les disposicions necessàries per a protegir les persones, els béns i el medi ambient.
Disposicions transitòries
Primera. Zona d’influència del domini públic maritimoterrestre i
classificació de les platges

Mentre no entri en vigor el Pla de protecció i ordenació del litoral:
a) La zona d’influència del domini públic maritimoterrestre a què fa referència
l’article 2.b s’amplia sobre els àmbits exteriors inclosos en les unitats territorials de
regulació de sòl costaner especial definides pel Pla director urbanístic del sistema
costaner de Catalunya que sobrepassen la franja definida en el dit article.
b) La classificació de les platges i el règim d’ocupació corresponent són els que
determini el departament competent en matèria d’ordenació del litoral.
Segona. Usos i serveis de temporada de les platges

1. Mentre no entri en vigor el Pla de protecció i ordenació del litoral, els plans
de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges s’aproven d’acord amb la
normativa anterior.
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2. A partir de l’entrada en vigor del Pla de protecció i ordenació del litoral, els
ajuntaments han de tramitar els plans d’ús del litoral i de les platges. Mentre no
s’aprovin aquests nous instruments, els plans de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges vigents es continuen aplicant i regint per la normativa anterior
durant el seu termini de vigència.
3. Mentre siguin aplicables els plans de distribució d’usos i serveis de temporada
de les platges, les autoritzacions per a l’ocupació del domini públic maritimoterrestre i l’explotació dels serveis de temporada compresos dins l’àmbit territorial dels
dits plans es regeixen per la normativa anterior.
Tercera. Procediments iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei

Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regeixen
per la normativa anterior, sens perjudici del dret de la persona interessada a desistir
del procediment iniciat i acollir-se a les disposicions d’aquesta llei.
Quarta. Aplicació del cànon per explotació de l’activitat

El cànon per explotació de l’activitat a què fa referència l’article 25 s’aplica també a:
a) Les concessions en tràmit a l’entrada en vigor d’aquesta llei, en el procediment
d’atorgament de les quals l’Administració de la Generalitat encara no hagi fet l’oferta de condicions al peticionari.
b) Les pròrrogues, les modificacions substancials i els canvis de titularitat de les
concessions vigents que s’atorguin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Cinquena. Òrgans competents

1. Mentre no es constitueixi la Comissió d’Ordenació del Litoral les funcions que
li atribueix l’article 32 són exercides pels òrgans competents d’acord amb la normativa anterior.
2. Mentre no es determinin per reglament els òrgans competents de l’Administració de la Generalitat per a l’exercici de les competències atribuïdes per aquesta
llei, l’òrgan competent en matèria d’ordenació del litoral és el director general competent en matèria d’ordenació del litoral.
Disposició derogatòria

Es deroguen:
a) La disposició addicional sisena i la disposició final segona de la Llei 3/2012,
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
b) El Decret 55/1992, del 10 de febrer, pel qual s’atribueixen competències al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques en la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.
c) Qualsevol altra disposició que s’oposi a aquesta llei.
Disposicions finals
Primera. Desplegament reglamentari

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions necessàries per a desplegar i
executar els preceptes d’aquesta llei.
Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor al cap d’un mes d’haver estat publicada en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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1.01.03.

Decrets llei

Resolució 895/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret
llei 24/2020, de mesures extraordinàries en matèria de personal
203-00049/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 58, 21.07.2020, DSPC-P 103

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de juliol de 2020, ha debatut el
Decret llei 24/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal (tram. 203-00049/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que
estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 24/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent
i Ramió

Resolució 896/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret
llei 27/2020, de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de
salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de
brots de la COVID19
203-00052/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 58, 21.07.2020, DSPC-P 103

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de juliol de 2020, ha debatut el
Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots
de la COVID19 (tram. 203-00052/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord
amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre,
de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la
COVID19.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent
i Ramió
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1.10.

Acords i resolucions

Resolució 849/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de les
residències per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant
la pandèmia de Covid-19
255-00011/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 57, 10.07.2020, DSPC-P 102

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de juliol de 2020, ha debatut les
propostes de resolució presentades pels grups i subgrups parlamentaris, subsegüents
al debat sobre la gestió de les residències per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia de la Covid-19, tingut els dies 7 i 10 de juliol.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 155 del Reglament del Parlament,
ha adoptat la següent
Resolució
I. Model assistencial i sociosanitari
II. Residències
III. Drets i dignitat
IV. Atenció sanitària
V. Atenció social i sanitària integrada
VI. Atenció a la discapacitat
VII. Serveis d’atenció domiciliària
VIII. Centres de dia
IX. Dependència
X. Informació als familiars i transparència
XI. Serveis Socials
XII. Àmbit laboral
XIII. Món local

I. Model assistencial i sociosanitari

1
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar una taula tècnica que incorpori la gent gran i els cuidadors, professionals i no professionals, en la conceptualització i el disseny d’un nou model.
Aquesta taula tècnica ha d’analitzar el model actual d’atenció residencial i les modificacions que s’han de fer per a prestar una atenció correcta a la gent gran, impulsant
un repartiment més just de les cures, que en reconegui el valor social i que no afavoreixi la precarietat laboral. A més, ha de donar resposta a la complexitat assistencial
derivada de l’envelliment poblacional i ha de posar al centre el dret de la gent gran
a continuar decidint sobre la seva vida.
b) Impulsar programes d’R+D que millorin tant l’atenció a la gent gran en residències com en altres recursos menys assistencials i en assistència domiciliària.
2
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Encetar una reforma en el model assistencial català que tingui com a objectiu
millorar la qualitat assistencial de les persones grans, amb dependència o discapacitat, en els termes següents:
1r. Considerar la llar habitual com a element fonamental de l’assistència social i
sanitària. Les persones que ho vulguin han de poder romandre a casa seva fins que
llur estat de salut o d’autonomia faci inevitable llur institucionalització.
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2n. Incrementar el nombre d’hores, el tipus de serveis i el finançament que s’ofereixen des del servei d’atenció domiciliària, i d’altres serveis que s’ofereixen des dels
ajuntaments, incorporant l’atenció sanitària domiciliària en un nou catàleg de serveis, entenent l’atenció domiciliària com a social i sanitària amb serveis integrats,
i també caminar cap a la tecnificació de les llars mitjançant la domòtica, garantint
l’accessibilitat i intensificant la relació del resident amb el seu entorn social i comunitari.
3r. Consolidar un model de residències públiques de petita capacitat, amb una
atenció personalitzada i suficient per part de professionals qualificats, que disposin
de servei mèdic i d’infermeria de la xarxa pública durant vint-i-quatre hores al dia i
de l’equipament sanitari mínim indispensable.
4t. Situar en el centre les necessitats dels residents, garantir-ne l’assistència contínua i no considerar-los com un grup homogeni i indiferenciat. Els centres residencials eminentment socials (residències, pisos assistits i centres de dia, entre d’altres)
han de coexistir amb els centres sociosanitaris que donen una atenció integral a les
persones en situació de dependència moderada o severa.
5è. Assegurar una coordinació eficaç i real amb el sistema sanitari. Caldrà, per
tant, incrementar els recursos econòmics i humans del sistema públic de salut, de
l’atenció primària, dels serveis de geriatria als hospitals i dels serveis socials municipals, i fer efectiu l’expedient únic social i sanitari.
b) Adaptar els sistemes de provisió dels serveis d’atenció de llarga durada per a
les persones grans a les noves realitats, replantejant i redefinint el marc legal, els sistemes de col·laboració público-privats i els models de finançament i de control que
s’apliquin en cada cas.
c) Promoure l’autonomia personal i la corresponsabilitat, i no atendre només la
dependència. Això vol dir ampliar la cartera de serveis incorporant-hi l’acció preventiva i comunitària, i implicar-hi el conjunt de polítiques públiques de suport social i habitatge, entre d’altres.
d) Garantir l’equitat d’accés respectant la diversitat de l’entorn familiar, social
i cultural en què es mou la persona, escoltar-la i escoltar les seves preferències des
de la perspectiva del dret a la salut, a l’autonomia personal i a la vida independent,
incorporant al debat la reflexió ètica i l’abordatge del procés del final de la vida de
les persones.
e) Impulsar una xarxa de serveis residencials (de gent gran, discapacitats i salut
mental, entre d’altres) inclusiva, harmonitzada, acreditada, estable, orientada a resultats i més ben finançada.
f) Ampliar el nombre de membres presents de la taula d’experts per a la revisió
del model d’autonomia i d’atenció a les persones que ha posat en marxa el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb representants del món local, entitats
socials, entitats prestadores de serveis residencials i de cures, professionals de l’atenció primària i col·lectius de persones amb discapacitat, per tal que tots els àmbits
implicats hi siguin representats en la revisió del model, i articular un pacte social
de totes les parts amb un pla d’acció mesurable en els terminis, recursos i resultats.
g) Comprometre’s a prestigiar la xarxa residencial posant en valor les bones
pràctiques, fent efectius els canvis transformacionals i donant seguretat a les persones i famílies d’avui i de demà.
3
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir un model d’atenció centrat en l’autonomia personal, que asseguri que
les persones amb dependència prenguin llurs decisions, amb la flexibilització dels
protocols de funcionament dels centres i l’adaptació de les ràtios de personal i els
dissenys funcionals de les residències i els centres sociosanitaris perquè sigui viable.
b) Deixar enrere el model residencial de macrocentres i fer un canvi en profunditat del model d’habitatges i residències per a persones grans o per a persones amb
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discapacitats que requereixen suport per a continuar llurs projectes de vida, i orientar els models cap a noves fórmules arquitectòniques, organitzatives i de gestió tan
semblants com sigui possible a la llar que, per mitjà d’unitats de convivència, garanteixin la intimitat dels residents i permetin personalitzar-ne la cura.
c) Incloure els habitatges amb serveis a la cartera de serveis socials i finançar-los
com a llars residències.
4
El Parlament de Catalunya reconeix el sistema de serveis socials com a pilar fonamental de l’estat del benestar i la seva aportació a la cohesió i la igualtat d’oportunitats a Catalunya. Alhora, fa notar la necessitat d’enfortir aquest àmbit amb un
augment del pressupost corresponent, amb l’objectiu d’anar acostant la despesa del
Govern a percentatges similars als dels països europeus capdavanters en protecció
social.
5
El Parlament de Catalunya constata la necessitat de construir un nou model de
serveis d’atenció a les persones. Ha d’ésser un model basat en les necessitats que la
persona requereixi en cada moment i en què l’atenció sanitària i social integrada a
domicili sigui l’element clau.
6
El Parlament de Catalunya considera que el nou model de serveis d’atenció a les
persones s’ha de definir pels paràmetres següents:
a) Un model d’atenció centrat en la persona i que adeqüi l’organització de les residències a les necessitats de les persones, i no pas a l’inrevés.
b) L’aposta per un model d’atenció i cura des de la proximitat, de quilòmetre
zero, en què es fomenti que les persones no trenquin llurs vincles familiars i socials
amb l’entorn.
c) L’impuls de l’atenció domiciliària com a pal de paller del model d’atenció a les
persones per tal d’ajudar a prevenir situacions de dependència i poder oferir prestacions adequades a les necessitats socials dels ciutadans.
d) La integració de l’atenció social i sanitària a partir de l’impuls d’accions conjuntes entre el Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, amb l’objectiu de bastir un sistema de prestacions, recursos i serveis plenament adaptables a les necessitats de cura i acompanyament de les persones.
e) El reforç de l’atenció primària de salut i la coordinació adequada amb les àrees
bàsiques de serveis socials, per a poder garantir la prestació als residents en les mateixes condicions que a la resta de la població.
f) La desprivatització de l’assistència mèdica als centres residencials i l’assumpció d’aquesta funció per part dels professionals del sistema públic de salut.
g) La planificació global de les necessitats d’un territori concret per part dels
equips professionals corresponents.
h) L’establiment d’un model homologat de disseny arquitectònic de les residències que asseguri la privacitat i l’espai mínim d’autonomia personal i s’adeqüi als
requeriments del model d’atenció centrat en les persones.
i) Una visió comunitària i de relació amb l’entorn.
7
El Parlament de Catalunya insta el Govern a liderar la implantació d’un nou model residencial amb el màxim consens del sector.
8
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Modificar el Decret 202/2009, del 22 de desembre, dels òrgans de participació
i coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, per a enfortir les funcions del
consell de participació, de la manera següent:
1r. Dotant-lo de capacitat de decisió en els aspectes que concerneixen directament la vida dels residents i en tot allò relatiu al funcionament del centre.
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2n. Incrementant el nombre de representants dels familiars dels residents, perquè
són els qui estan en condicions de vetllar per llurs interessos.
b) Impulsar la creació d’espais de reflexió d’ètica assistencial als centres i les residències per a gent gran, per a donar veu a les famílies i als residents, des del respecte de llurs drets com a ciutadans i de llur autonomia i voluntat.
c) Garantir el dret a l’autonomia de les persones grans a l’hora de decidir si volen
continuar vivint a casa seva o amb llur família, dotant de recursos tècnics i econòmics aquesta decisió per part del sistema de protecció social.
d) Reconèixer com a centres sociosanitaris de caràcter comunitari totes les residències d’atenció a persones grans, a persones amb discapacitat o a persones amb
problemes de salut mental, i dotar-les de recursos suficients per a garantir una atenció integrada dels sistemes de salut i de serveis socials.
e) Treballar, juntament amb el sector i amb els experts, en un nou model d’atenció residencial que garanteixi la qualitat i l’atenció integral dels residents i faci efectiva la integració de l’atenció social i sanitària en els centres, amb totes les actuacions i mesures de suport que calguin per a acompanyar els residents i atendre’n les
necessitats físiques, emocionals i psíquiques.
9
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar un programa d’enfortiment comunitari i de detecció i suport a les persones que viuen totes soles i amb
risc d’aïllament social. Aquest programa ha de posar en valor els equipaments cívics
del territori i les xarxes de voluntariat especialitzat, en coordinació amb els serveis
socials, amb l’objectiu que aquestes persones siguin ateses i rebin el suport social i
comunitari necessari.
10
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar prioritàriament la concertació amb els agents que presten serveis d’atenció a les persones per a impulsar
noves formes de relació amb els proveïdors. Per tal de donar una resposta eficient i
eficaç en la provisió de serveis que afecta persones vulnerables i amb risc d’exclusió social i per tal de garantir els principis d’atenció personalitzada i integral, d’arrelament de la persona a l’entorn social, d’elecció de la persona i de continuïtat en
l’atenció i la qualitat, en serveis que no admeten demora, cal introduir figures, en
el marc de les directives comunitàries, que donin una resposta urgent i adequada a
l’hora de proveir aquests serveis.
11
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reforçar el suport emocional als residents i als familiars, especialment en el
procés del final de la vida i en el dol que aquest genera.
b) Adoptar mesures perquè els centres residencials facilitin l’acomiadament dels
familiars del resident que es troba en les darreres hores o els darrers dies de vida,
amb la finalitat que el resident estigui acompanyat al final de la seva vida, sempre
que pugui fer-se amb garanties de seguretat per al resident, els familiars i els professionals de la residència.
12
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar desplegant la descentralització i reorganització territorial de les unitats d’atenció a les persones del departament competent en matèria d’afers socials i l’adaptació dels serveis territorials, per
tal de garantir una millor atenció a les persones.
13
El Parlament de Catalunya lamenta i denuncia la centralització en la compra de
material de protecció que va decretar el Govern espanyol amb l’aplicació de l’estat
d’alarma i que ell mateix es va veure obligat a retirar per la ineficiència i el perjudici que va provocar. Va fer perdre un temps valuosíssim a la Generalitat per a poder
abastir i protegir els professionals.
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II. Residències

14
El Parlament de Catalunya insta el Govern a considerar l’àmbit residencial com
un espai d’especial vulnerabilitat i, per tant, garantir que:
a) Els centres residencials tinguin un estoc de seguretat d’equips de protecció individual per a un possible nou rebrot.
b) Totes les persones que viuen en un centre residencial i els professionals que hi
treballen tinguin accés a la prova PCR sota criteri clínic.
c) Els centres residencials informin per mitjà del sistema de recollida d’informació diària que els facilita l’Administració.
d) Els centres residencials tinguin espais d’aïllament predeterminats, amb cambres lliures amb aquesta finalitat.
e) Els centres residencials es preparin per a un possible rebrot de la Covid-19 treballant els nivells adequats de prevenció i control de la infecció per a la protecció
dels residents, familiars i professionals dels mateixos centres, i dels professionals del
sistema sanitari que els atenguin, i també de la resta de la població. Per tant, s’ha
d’assegurar que els centres residencials tinguin un pla de contingència.
15
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Contribuir a la construcció d’un relat que allunyi l’assimilació o identificació
de la vellesa amb la malaltia i de les residències amb llocs on la gent va a morir en
comptes d’anar-hi a viure.
b) Tenir present la dimensió social de la residència com a llar del resident. Les
persones que visquin en centres residencials hi han de rebre l’atenció sanitària que
hagin de menester, però aquests centres no han d’acabar essent hospitals.
c) Abordar les cures de llarga durada no sols des dels equipaments o serveis residencials. Cal incrementar els escassos mitjans existents per a garantir una cura
adequada en l’entorn domiciliari i satisfer el desig de la major part de les persones
–persones grans, persones amb discapacitat o persones amb trastorns mentals i addiccions– de continuar vivint a casa seva i continuar participant en llur comunitat.
És imprescindible avançar en el disseny d’una proposta d’atenció sociosanitària integral i centrada en la persona també en el domicili, que sigui capaç d’incorporar i coordinar les diferents funcions que compleixen els agents implicats en aquesta atenció: famílies; serveis socials, en general, i servei d’atenció domiciliària (SAD), en
particular; teleassistència; atenció primària i especialitzada en salut; sector d’ocupació a la llar i de les cures; assistents personals; voluntariat; serveis de proximitat, i
iniciatives de participació comunitària. Cal potenciar i desenvolupar molt els serveis
d’atenció domiciliària amb una visió sociosanitària integral i, fins i tot, anar-hi incorporant la domòtica i la monitorització.
16
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Controlar exhaustivament el compliment dels estàndards de qualitat del servei
en totes les contractacions de la Generalitat amb empreses que gestionen els recursos residencials públics.
b) Fomentar la creació d’espais de participació i diàleg als centres i residències
per a gent gran en què es doni veu als residents, les famílies i els treballadors.
17
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Tramitar, durant el 2020, dues mil noves prestacions vinculades al servei de
residència perquè les persones amb dependència reconeguda que són en llista d’espera puguin ocupar una part de les places residencials actualment lliures, sempre
respectant les limitacions d’ocupació que es puguin derivar de la situació post-Covid-19.
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b) Contractar immediatament i directament mil professionals de reforç en l’àmbit residencial per a fer front amb garanties a un possible escenari de rebrot epidemiològic.
c) Assegurar la realització immediata de proves PCR als professionals i residents
dels equipaments residencials on es detecti un cas positiu de Covid-19.
d) Garantir, amb criteris clínics, la derivació hospitalària dels residents que donin positiu de Covid-19.
e) Garantir la desinfecció dels centres residencials per a gent gran i persones
amb discapacitat que ho sol·licitin, tant dels espais interiors com dels espais exteriors comuns.
f) Elaborar un pla de contingència individualitzat per a cada centre residencial
que reflecteixi de manera realista qui proporcionarà assistència sanitària i que reculli, entre altres aspectes, el temps de resposta i el personal intermediari que coordinarà cada procés.
g) Establir immediatament un sistema d’alerta primerenca en tot l’àmbit residencial català que asseguri una comunicació correcta entre el Govern i les residències,
i que aclareixi els criteris d’aïllament, tractament i derivació sanitària i hospitalària,
i els altres aspectes a tenir en compte davant d’un possible rebrot epidemiològic.
h) Assegurar que, en el termini de trenta dies, tots els centres residencials tinguin
equips de protecció individual i proves PCR suficients amb relació al nombre de
professionals i de residents, amb estocs no inferiors a les necessitats de tres mesos.
i) Incrementar les actuals ràtios de professionals, com a mínim un 15%, i els mòduls econòmics dels centres residencials, a partir de l’acord amb totes les patronals
residencials catalanes.
j) Disposar d’una auditoria dels centres residencials, de llur estat actual i de
l’adaptació al protocol de retorn a la normalitat, la qual ha d’indicar llur resposta a
la Covid-19, amb els informes dels professionals de la salut que van intervenir a les
residències després de l’acord del Govern de traspàs de la responsabilitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al Departament de Salut.
18
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Encarregar a una comissió d’experts independents, en el termini d’un mes,
una auditoria que analitzi la gestió de les residències, la gestió que el Govern ha fet
de la crisi sanitària de la Covid-19 i l’impacte que ha tingut la pandèmia en aquests
centres, amb l’objectiu de transformar el model i prendre mesures per a minimitzar
futures emergències.
b) Avaluar la viabilitat de les residències més afectades per la crisi de la Covid-19
i plantejar la incorporació a la xarxa pública de les que no puguin garantir la continuïtat del servei en condicions dignes i de seguretat.
c) Garantir un estoc suficient de material de protecció i de tests, i també un sistema de repartiment eficient i àgil, per a atendre eventuals brots de Covid-19 o una
nova onada de la pandèmia.
d) Garantir que a les residències hi hagi un material sanitari mínim que inclogui, pel cap baix, disposició d’oxigen i capacitat per a fer tractaments intravenosos.
e) Mantenir places lliures a les residències on calgui, durant els propers mesos,
per a garantir que, en el cas d’una nova onada de Covid-19, s’hi puguin practicar els
aïllaments necessaris.
f) Tenir equipaments alternatius preparats i disponibles per a traslladar-hi, si cal,
persones de residències afectades per eventuals brots de Covid-19.
g) Impulsar un pla de mesures per a pal·liar l’increment de les llistes d’espera que
es pot produir en els propers mesos, amb l’articulació de mesures per a garantir el
suport a l’autonomia personal dels afectats.
h) Reprendre a tot Catalunya, de manera immediata, les valoracions del grau de
dependència.
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i) Garantir el personal assistencial de reforç necessari a les residències, incloent-hi
personal d’infermeria, durant els propers mesos, i mantenir-hi aquest increment amb
caràcter permanent una vegada superada la crisi sanitària.
j) Facilitar la liquiditat necessària a les entitats socials que gestionen serveis públics, amb el pagament immediat de les factures pendents de serveis i els imports
corresponents a subvencions ja justificades i executades.
k) Establir un seguiment, de periodicitat trimestral, amb indicadors sobre el
compliment de la Resolució 849/XII, i presentar-lo en seu parlamentària.
19
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Desplegar en tots els centres públics i concertats de Catalunya, amb tots els
mitjans necessaris, una unitat de control de qualitat dels serveis que tingui capacitat d’inspecció, amb l’objectiu de garantir els nivells de qualitat adequats pel que fa,
entre altres aspectes, a la neteja, el material, la qualitat alimentària, l’atenció mèdica
i la substitució del personal en cas de vacances o absències.
b) Reforçar les inspeccions als centres incloent-hi entrevistes amb els treballadors sense la presència de la direcció i, en el cas de les inspeccions rutinàries, intercalar, entre les inspeccions amb preavís, altres inspeccions sense advertiment previ.
c) Continuar potenciant mecanismes democràtics de participació d’usuaris, familiars i veïns en el funcionament dels centres; fomentar la dinamització dels consells de participació dels centres; garantir almenys una reunió per trimestre, en què
participin un nombre major d’usuaris i de representants de les famílies dels residents, i incorporar-hi representants de les associacions veïnals de la zona.
d) Desenvolupar una estructura de governança que garanteixi la participació i la
veu dels ens locals en la planificació i el millorament de tots els serveis d’atenció a
la dependència.
20
El Parlament de Catalunya insta el Govern a no cobrir les vacants de residents a
les residències per a gent gran i persones amb discapacitat fins que no es garanteixi
que, davant un increment de positius de Covid-19 o un rebrot, tenen els espais adequats per a aïllaments.
21
El Parlament de Catalunya insta el Govern a suprimir els equips d’atenció residencial privats de les residències per a gent gran públiques i a garantir que tota
l’atenció sanitària la duu a terme el sistema públic, a fi d’assegurar un servei mèdic
i d’infermeria les vint-i-quatre hores del dia.
22
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Modificar el capítol IV del Decret 202/2009, del 22 de desembre, dels òrgans
de participació i coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.
b) Augmentar fins a cinc els representants dels familiars en els òrgans de participació i incloure-n’hi un amb veu i vot de l’associació de veïns del barri.
c) Enfortir el paper dels consells de participació amb relació a la capacitat de
decisió en les qüestions que fan referència a la vida dels residents i al funcionament
dels centres, i garantir que les reunions siguin com a mínim trimestrals.
23
El Parlament de Catalunya insta el Govern a augmentar el nombre d’inspectors
de residències per a gent gran i persones amb discapacitat a fi de garantir-hi dues
inspeccions anuals i a modificar els tràmits perquè no es facin amb preavís.
24
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Dotar adequadament els pressupostos del pla de contingència destinat a les
residències per a gent gran per a afrontar un eventual rebrot de Covid-19 i per a re-
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forçar les mesures d’increment del nombre de llits disponibles i la reserva de places
buides al sector residencial.
b) Garantir, davant d’eventuals rebrots o noves onades de Covid-19, l’adquisició
del material de protecció individual i les proves PCR suficients per a garantir la seguretat dels residents i de tot el personal de les residències per a gent gran, per a persones amb discapacitat i per a persones amb problemes de salut mental, i adquirir el
material sanitari necessari per a afrontar una nova crisi sanitària.
c) Reforçar la capacitat econòmica i de contractació de les entitats socials perquè
puguin afrontar els sobrecostos derivats de l’adopció de mesures de seguretat davant
la Covid-19, l’augment de baixes laborals i l’increment de les despeses vinculades
al transport adaptat.
d) Establir, davant l’aparició de nous brots o de noves onades de Covid-19, protocols d’actuació i de formació, clars i transparents, per al personal sanitari i el personal de les residències, que garanteixin una atenció sanitària ràpida i eficaç.
e) Posar en pràctica iniciatives comunitàries dirigides a la cura de les persones
dependents i sense recursos, amb una atenció especial al servei d’atenció domiciliària.
f) Informar amb transparència els residents i llurs familiars sobre els efectes de
la Covid-19 en l’àmbit de les residències, i aplicar les mesures de suport emocional
i psicològic que siguin necessàries.
25
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Aprovar un pla per a la dotació urgent de places de residències públiques, per
a garantir que totes les persones que en necessiten hi tinguin accés i per a reduir el
dèficit crònic de places.
b) Garantir una inversió suficient en el manteniment de les residències per a gent
gran, per a persones amb discapacitats i per a persones amb problemes de salut mental per a posar fi als problemes estructurals que pateixen.
c) Intensificar els controls de qualitat dels serveis dels centres residencials per a
garantir uns nivells de qualitat adequats pel que fa, entre altres aspectes, a la neteja,
el material, la qualitat alimentària, l’atenció mèdica i la substitució del personal en
cas de vacances o absències.
d) Intensificar les inspeccions de les administracions públiques sobre el sector
residencial per a garantir el control de la gestió i la protecció dels residents.
e) Incrementar i fixar de manera permanent la periodicitat de les tasques de neteja i desinfecció dels centres residencials, i col·laborar amb els ens locals en la desinfecció dels centres de titularitat municipal.
f) Incrementar, a partir de l’acord amb totes les patronals residencials catalanes,
les ràtios actuals de professionals i els mòduls econòmics dels centres residencials.
g) Elaborar un pla de pagament dels deutes pendents amb les entitats del tercer
sector social i empreses del sector social que gestionen serveis públics que han estat directament implicades en el manteniment dels serveis durant la pandèmia de
Covid-19.
26
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un mapa residencial i dissenyar zones de proximitat per a garantir i reequilibrar l’accés equitatiu i transparent
per territoris, augmentant les places per a cobrir la demanda amb places públiques.
27
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer efectiu el full de ruta pactat amb el sector de les residències per a garantir,
en els propers anys, la igualtat de tracte i de recursos per a totes les persones ateses
a les residències, un millorament dels salaris dels treballadors i un increment de les
tarifes públiques, que han estat congelades durant deu anys.
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b) Treballar per la signatura d’un conveni català en l’àmbit de la geriatria que millori les condicions laborals i les càrregues de feina dels professionals.
c) Incloure als pressupostos de la Generalitat dels propers dos anys una aportació de fins a 300 milions d’euros que permeti millorar les condicions laborals dels
treballadors del sector de l’atenció de la gent gran a Catalunya i augmentar les tarifes públiques.
28
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un pla per a construir urgentment residències públiques per a gent gran i persones amb discapacitat a fi d’absorbir les llistes d’espera en menys de quatre anys, i a garantir que la construcció no
es faci amb finançament privat.
III. Drets i dignitat

29
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Complir i respectar el dret a la igualtat i la no-discriminació de la gent gran,
amb discapacitat o trastorn de l’espectre autista, garantint l’atenció de les seves necessitats sanitàries i socials des de la xarxa sanitària i social pública en cas de nous
repunts de la Covid-19.
b) Impulsar les iniciatives legislatives competents en matèria de drets de la gent
gran que estableixin un marc comú de drets que garanteixin la participació activa
i la integració plena de la gent gran en tots els àmbits de la vida social, cultural i
econòmica.
c) Augmentar el finançament de les polítiques públiques destinades a la gent
gran, com l’atenció a la dependència o els programes d’envelliment actiu.
d) Abordar els riscos psicosocials derivats de l’aïllament perllongat, concretament els derivats de la major ansietat i angoixa davant de la malaltia que experimentin els usuaris dels centres residencials i els derivats de les situacions de solitud
indesitjada.
IV. Atenció sanitària

30
El Parlament de Catalunya constata la necessitat de garantir que tota la ciutadania, incloent-hi les persones que viuen en una residència, tingui una atenció sanitària pública i de qualitat. Per això, insta el Govern a reforçar la coordinació entre
l’atenció primària i els centres residencials per tal que els residents gaudeixin d’una
atenció sanitària equitativa i de qualitat, mitjançant:
a) Els equips assignats habitualment a cada residència.
b) El millorament de la recollida, l’anàlisi i l’ús de les dades com a base per a
obtenir una informació fiable i compartida i encaminar-se cap a una atenció integral
i integrada de les necessitats socials i sanitàries de les persones.
c) Un punt d’estació clínica d’atenció primària (eCAP) a totes les residències i
l’accés dels metges i infermers dels centres residencials a la història clínica de l’atenció primària per a poder gestionar en coordinació amb l’equip d’atenció primària de
proximitat les necessitats de salut de la persona resident.
31
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Coordinar el sistema i donar la millor resposta sanitària possible a la persona en el dispositiu que pugui donar un tractament adequat a les seves necessitats de
manera individualitzada i segons criteri clínic.
b) Seguir les recomanacions establertes pels comitès de bioètica per a la presa
de decisions ètiques i clíniques en l’entorn residencial, en el context de la crisi de la
Covid-19.
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c) Harmonitzar els objectius assistencials amb el diagnòstic situacional i els valors i preferències de la persona, garantint en tot moment el benestar i el bon control
simptomàtic.
d) Establir circuits d’activació de recursos més adequats amb l’atenció primària,
l’hospitalització intermèdia i els hospitals d’aguts.
e) Garantir en tot moment una atenció més personalitzada i una mirada biopsicosocial que englobi el tractament sanitari i l’emocional i que alhora tingui en compte
l’entorn social i familiar.
32
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Agrair el treball ingent del personal sanitari durant la crisi de la Covid-19 i
desfer, de manera prioritària, les retallades que ha patit el sistema sanitari els darrers anys per a enfortir, així, el sistema sanitari públic.
b) Garantir el subministrament de material de protecció a les residències per a
gent gran, els centres de dia, els habitatges tutelats, els serveis d’atenció domiciliària i els recursos residencials o ocupacionals per a persones amb discapacitat, per a
protegir els professionals, treballadors, residents i familiars.
c) Fer proves periòdiques, a les residències per a gent gran, els centres de dia,
els habitatges tutelats, els serveis d’atenció domiciliària i els recursos residencials o
ocupacionals per a persones amb discapacitat, als professionals i treballadors per a
monitoritzar la situació de cadascun dels centres i, en conseqüència, poder adoptar
les mesures necessàries en cada moment.
d) Crear una comissió de coordinació sociosanitària, amb la presència de tots
els actors implicats, per a avaluar tota la normativa i l’adaptació a la realitat de les
residències per a gent gran, els centres de dia, els habitatges tutelats, els serveis
d’atenció domiciliària i els recursos residencials o ocupacionals per a persones amb
discapacitat, i evitar contradiccions i duplicitats.
e) Identificar una persona d’enllaç d’atenció primària amb les residències per a
gent gran i els recursos residencials per a persones amb discapacitat de llur àmbit
territorial, amb un repartiment de les competències i funcions que corresponen a
cadascuna de les parts per a coordinar les proves, el seguiment i les necessitats dels
centres.
f) Actualitzar el protocol d’actuació davant qualsevol possible cas de maltractament a persones grans.
g) Establir un procediment unificat d’informació per tal que les residències per
a gent gran i els recursos residencials per a persones amb discapacitat de llur àmbit
territorial informin una única administració, que ha d’ésser la responsable d’informar la resta, amb eines informàtiques que generin dades en temps real que permetin
de conèixer immediatament la situació del sector.
h) Treballar en problemes pendents ajornats, com la situació de l’atenció primària, l’atenció a l’envelliment de la població i l’augment de l’esperança de vida, la prevenció i l’atenció de la patologia crònica i la pluripatologia, o la coordinació entre
l’atenció social i la sanitària.
i) Continuar impulsant el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i
sanitària (PIAISS) per a millorar la coordinació entre el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i el Departament de Salut.
j) Fer un recompte de totes les víctimes de la Covid-19, sia de manera directa sia
de manera col·lateral pel col·lapse del sistema sanitari i residencial, que inclogui els
morts sospitosos de Covid-19 als quals no es va arribar a fer la prova de detecció.
33
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Revertir, en el termini de dos anys, la privatització de l’assistència mèdica als
centres residencials catalans, perquè aquesta sigui assumida per professionals del
sistema públic de salut, en el marc de l’atenció comunitària.
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b) Desenvolupar un sistema d’acreditació residencial que garanteixi una millor
homogeneïtat del sistema i que reconegui les diverses capacitats assistencials de les
entitats per a atendre determinades situacions clíniques i d’autonomia personal (rehabilitació, logopèdia, terapeuta ocupacional), i, a partir d’aquí, determinar els criteris d’accés i mobilitat en funció del perfil del resident.
c) Dotar les residències amb un equipament sanitari mínim indispensable i amb
els professionals formats que es requereixin per a una primera atenció sanitària urgent.
d) Respectar la diversitat de l’estructura de provisió en el territori aclarint els rols
i la cartera de serveis de cada nivell d’atenció i garantint que la coordinació i el treball en equip funcionin més enllà de les organitzacions sanitàries integrals.
e) Sistematitzar per mitjà de guies clíniques o protocols unes intervencions terapèutiques homogènies, que haurien d’estar avalades pels col·legis professionals i les
societats científiques que orientin la pràctica assistencial.
f) Revisar la via d’accés dels ingressos a les residències amb la creació de comitès d’àmbit territorial, formats per representants de l’Administració, representants
dels recursos sanitaris del territori, representants de les residències, amb la xarxa
social de serveis comunitaris que gestionin els ingressos de la llista d’espera única i
que tinguin present no sols el grau de dependència de la persona sinó també les seves necessitats sanitàries i socials actuals.
34
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Retirar els contractes i convenis amb els equips d’atenció a les residències, actualment gestionats per mútues privades, i garantir que després de la pandèmia de
Covid-19 a les residències es manté l’atenció sanitària en mans del sistema sanitari
públic, per mitjà de professionals sanitaris que formin part dels equips d’atenció primària i comunitària de la zona.
b) Garantir que els equips d’atenció primària rebin el reforç suficient de professionals per a poder assumir l’atenció sanitària de les residències de llur zona, tenint
en compte la distribució territorial desigual de les residències.
c) Garantir l’atenció mèdica durant les vint-i-quatre hores del dia als centres
residencials, per mitjà del personal d’infermeria a les residències i del personal de
l’atenció primària.
d) Resoldre les mancances pel que fa al dret de morir dignament a les residències, garantint l’atenció de pal·liatius i facilitant que tots els residents que ho vulguin
facin el document de voluntats anticipades.
V. Atenció social i sanitària integrada

35
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Desplegar el Pla d’atenció integrada social i sanitària de Catalunya (PAISS)
als centres residencials i generar un nou model d’atenció sanitària integrada, d’atenció farmacèutica, de provisió de material sanitari i d’integració i accés als sistemes
d’informació social i sanitària per part dels professionals d’aquests sectors, per tal
d’assolir una història social i sanitària única i compartida.
b) Crear una agència que, com a operador públic, integri la vessant social i sanitària per a garantir una millor resposta pública a les persones en situació de vulnerabilitat i amb necessitats d’atenció sanitària i social complexes a causa de la fragilitat, la cronicitat, la dependència i l’exclusió social, tot superant la fragmentació
dels processos d’atenció i facilitant la transició i continuïtat entre el sistema sanitari
i social. El disseny d’aquesta agència s’ha de treballar conjuntament amb els actors
implicats de la societat, les administracions locals, els agents socials –sindicats i
patronals–, el tercer sector, els sectors sanitaris i socials, i la ciutadania. Ha d’ésser
l’instrument que permeti planificar conjuntament en l’àmbit residencial amb una
Fascicle segon
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única mirada, gestionar conjuntament al territori i tenir una veritable atenció única
i integrada d’ambdós àmbits.
36
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Aprovar un pla autonòmic per a combatre la solitud de la gent gran en coordinació amb les administracions locals i les entitats involucrades, amb una dotació
econòmica proporcionada per a adoptar les mesures següents, entre d’altres:
1a. Els projectes de voluntariat d’acompanyament a persones grans.
2a. La col·laboració amb el tercer sector social.
3a. La teleassistència.
4a. La construcció de pisos tutelats.
5a. L’habilitació de noves places d’oferta de programes destinats a la promoció
de l’envelliment actiu i la prevenció de la dependència.
b) Potenciar els serveis d’assistència domiciliària per a les persones en situació
de dependència, prioritzant l’assistència personal, en particular en els casos en què
la persona tingui reconeguda una discapacitat física.
c) Impulsar alternatives d’allotjament per a gent gran que incloguin cures i intervencions professionals orientades a una atenció centrada en les persones, i no pas
des d’objectius de simple custòdia.
37
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar programes d’R+D que millorin tant l’atenció a persones grans o amb
discapacitat en residències com en altres recursos menys assistencials i en assistència domiciliària.
b) Impulsar l’atenció integrada social i sanitària a casa.
c) Desplegar la normativa autonòmica necessària per a millorar i garantir l’atenció de les necessitats de la gent gran o amb discapacitat en centres de dia, residències, atenció domiciliària i prestacions econòmiques, i desplegar alhora les possibilitats que la llei estatal permet, com la incorporació de la figura de l’assistent
personal.
d) Impulsar programes per a garantir l’accés a la informació de la gent gran i
posar fi a la bretxa digital.
e) Impulsar campanyes de sensibilització sobre la importància que té el bon tracte vers la gent gran.
f) Actualitzar el protocol d’actuació davant qualsevol possible cas de maltractament a persones grans.
g) Renovar el Pla integral de seguretat de la gent gran, caducat des del 2018.
h) Impulsar els projectes de la societat civil intergeneracionals que promoguin la
interacció, la cooperació, el coneixement i la solidaritat entre generacions.
i) Fomentar polítiques d’habitatge i urbanes que tinguin en compte les necessitats de la gent gran i la diversitat de maneres de viure l’envelliment.
j) Reforçar la seguretat i evitar el frau del qual han estat víctimes algunes persones grans a casa seva durant la crisi de la Covid-19.
k) Fomentar, en coordinació amb les administracions locals, protocols d’atenció
a la gent gran especialment vulnerable per a garantir que les persones grans que viuen totes soles i no poden recórrer a un tercer puguin adquirir productes d’alimentació sense necessitat de sortir de casa.
l) Preveure la creació d’un programa telefònic d’atenció a la solitud durant el
confinament, amb un programa específic d’atenció a la gent gran i a les persones
amb problemes de salut mental i discapacitat.
m) Impulsar, amb la deliberació prèvia del Consell Interterritorial de Salut i del
Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la
Dependència, la determinació d’unes directrius i uns criteris comuns per a l’elaboració de protocols per a atendre les necessitats bàsiques i proveir d’acompanyament les
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persones grans que viuen totes soles, prestant una atenció especial a les situacions
cronificades de solitud involuntària, i també prevenir, detectar i intervenir davant de
possibles casos de contagi per Covid-19 en aquest col·lectiu.
n) Donar a conèixer el projecte «Ciutats amigues de la gent gran», promogut per
l’Organització Mundial de la Salut per tal de facilitar la participació en inclusió de
la gent gran per a fer dels municipis espais amigables per a totes les edats, participar en activitats comunitàries i rebre un tractament respectuós, independentment de
la seva edat. Aquest programa proporciona criteris per a la promoció i planificació
de la participació de la gent gran en el desenvolupament de projectes per al millorament de l’entorn urbà, social i cívic, i també dels serveis municipals orientats a fer
front al repte del canvi demogràfic i l’envelliment de la població.
o) Adoptar les mesures necessàries per a garantir el compliment de l’article 17.4
de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere
i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, pel que fa a
la lluita contra la discriminació de les persones LGTBI des de les residències i els
serveis socials.
38
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Integrar l’atenció sanitària i social per a oferir una resposta millor a la població més vulnerable, apostant per un nou model d’acompanyament de la gent gran
basat a acostar més serveis a les llars, de manera que el domicili sigui el centre
d’operacions de l’atenció a la gent gran en situació de vulnerabilitat.
b) Reforçar la permeabilitat entre les residències per a gent gran, per a persones
amb discapacitat i per a persones amb problemes de salut mental, l’atenció primària
i l’atenció hospitalària per a garantir un seguiment mèdic constant de la gent gran
resident.
c) Dotar totes les residències amb un programa d’atenció individualitzada d’urgència per a detectar i atendre llurs necessitats sanitàries més immediates, tant del
personal que hi treballa com dels residents.
d) Garantir que a les residències hi hagi una dotació d’equipament mèdic mínim
i indispensable per a assegurar una assistència sanitària immediata dels residents.
e) Mantenir la coordinació de l’atenció sanitària a les residències per mitjà dels
equips de l’atenció primària i replantejar el model d’equips d’atenció residencial vigent, que ha demostrat que és disfuncional.
f) Reforçar la supervisió mèdica de les residències per a gent gran i altres persones dependents.
g) Potenciar l’atenció domiciliària en l’atenció primària impulsant la teleassistència i la telemonitorització en l’àmbit de les residències per a gent gran, amb l’objectiu d’evitar que els pacients vulnerables hagin de fer desplaçaments innecessaris.
VI. Atenció a la discapacitat

39
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reforçar la coordinació amb els serveis sanitaris per a establir protocols
d’emergència adaptats a les necessitats del col·lectiu.
b) Constituir taules de treball amb les entitats socials gestores de serveis a les
persones amb discapacitat, per a garantir una coordinació millor en el cas d’una
nova onada de coronavirus.
c) Crear un fons extraordinari per a afrontar els sobrecostos que les entitats socials han hagut d’assumir durant els darrers mesos.
d) Actualitzar les tarifes de tots els serveis tenint en compte les demandes del
sector i els increments aprovats en els pressupostos per al 2020.
e) Revisar el model actual d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual
per a adaptar-lo a la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les perso1.10. Acords i resolucions
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nes amb discapacitat, i fer un model amb més base comunitària que garanteixi que
aquestes persones puguin viure de manera independent, participant plenament en
tots els aspectes de la vida i prenent llurs pròpies decisions.
f) Aplicar mesures de suport i acompanyament a les famílies que tenen cura de
persones amb discapacitat a casa.
g) Incrementar les places residencials per a persones amb discapacitat, per a intentar resoldre la iniquitat territorial actual.
h) Universalitzar i garantir l’equitat territorial en els serveis i suports que impliquin la promoció de l’autonomia personal.
VII. Serveis d’atenció domiciliària

40
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Incrementar en un 20% l’import destinat a prestacions per a cuidadores no
professionals en la modificació dels pressupostos de la Generalitat per al 2020.
b) Reprendre, en el termini de quinze dies, les valoracions del grau de dependència aturades des del decret de l’estat d’alarma, a tot el territori de Catalunya.
c) Posar en marxa, en el termini de sis mesos, una prova pilot de servei d’atenció
domiciliària especialitzat, de teleassistència avançada i adaptat a la persona, en un
municipi representatiu sociològicament del conjunt de la ciutadania catalana.
d) Crear noves places de serveis assistencials per a les persones amb especials
dificultats en situació d’envelliment prematur o deteriorament que tindran dificultats
per a tornar a la feina i necessitaran suports intensius.
e) Crear un grup de treball amb representants del món local, entitats supramunicipals, entitats prestadores de serveis i el Govern per a redefinir, enfortir i millorar
els sistemes d’atenció domiciliària. Cal un nou model de serveis d’atenció domiciliària que incrementi les hores d’atenció i els tipus de servei, que lluiti contra la soledat no volguda i que esdevingui l’eix central de l’atenció i la cura de les persones
amb dependència, allargant tant com sigui possible l’estada a la llar pròpia fins que
la institucionalització sigui inevitable.
f) Abordar el repte de les cures de manera integral i des de la proximitat física i emocional, i fomentar els serveis que fan possible continuar vivint a casa i que
treballen des de l’activació del veïnatge i els equipaments de proximitat. L’activació
comunitària ajuda a contenir la pressió sobre els serveis socials i sanitaris. La proximitat permet adaptar-se a les necessitats de cada territori i, per tant, adequar els
esforços a l’impacte desigual de la pandèmia.
41
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Dissenyar un model d’atenció sociosanitària integrat i centrat en les persones
que viuen en llurs domicilis, amb un clar increment pressupostari, per a posar en
marxa amb eficiència una proposta que incorpori i coordini els diferents agents socials, sanitaris i comunitaris implicats en aquesta atenció.
b) Incrementar la inversió en serveis d’atenció domiciliària social i dependència,
per la via dels contractes programa, que garanteixi l’aplicació d’un nou conveni laboral català en el servei d’atenció domiciliària, la qualitat del servei, la incorporació
de perfils especialitzats de suport en casos complexos (com ara educadors socials,
psicòlegs o terapeutes ocupacionals) i la necessària formació dels professionals.
c) Actualitzar el preu del mòdul per hora del servei d’atenció domiciliària, congelat des de fa deu anys, per a poder-ne millorar el servei i les condicions laborals
del personal que hi treballa.
d) Accelerar i estendre els processos d’integració sociosanitària del conjunt dels
serveis d’atenció a les persones grans per a poder-ne compartir dades socials i sanitàries entre professionals.
e) Impulsar amb fons específics la recerca en nous models d’atenció domiciliària.
1.10. Acords i resolucions
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VIII. Centres de dia

42
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Incrementar l’actual mòdul de centre de dia (632,72 euros) en un 25%, amb
una tarifa que permeti prestar un servei de prou qualitat per a donar resposta als
serveis continuats de fisioteràpia, teràpia ocupacional, atenció social i atenció d’infermeria, entre d’altres, alhora que es garanteixen uns salaris dignes i unes jornades
professionals que fidelitzin la continuïtat.
b) Adaptar el mòdul de centre de dia a l’estat cognitiu o físic de la persona atesa.
No necessita la mateixa atenció una persona autònoma físicament que un usuari
amb grau III, tal com passa en l’àmbit residencial.
c) Potenciar des de l’atenció primària i els referents socials de dependència la
prescripció del servei de centres de dia, que, juntament amb serveis com el servei
d’atenció domiciliària, la teleassistència avançada i l’adaptació de la llar amb ajuts
tècnics, i també amb una coordinació eficient, és una gran alternativa a la institucionalització de la gent gran en residències.
d) Garantir el transport adaptat necessari per a assegurar el trasllat d’una persona amb problemes de mobilitat al centre de dia.
IX. Dependència

43
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a requerir al Govern
d’Espanya que:
a) Compleixi l’obligació de finançar en un 50% l’aplicació de la Llei de l’Estat
39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència, per tal de garantir la cobertura assistencial de
les persones que, per vellesa o malaltia, no es poden valdre per elles mateixes.
b) Reconegui el deute històric derivat de l’incompliment de les aportacions que
pertoquen a l’Estat pel que fa al finançament de l’atenció a la dependència, calculat
en 3.649 milions d’euros fins al 2019, i estableixi un calendari de retorn del deute.
c) Augmenti els recursos del Fons Covid-19 per a les comunitats autònomes en
9.000 milions d’euros, per a arribar als 25.000 milions d’euros, els quals han de garantir la prestació de serveis públics essencials, com la protecció de les persones en
situació de dependència, en el context de pandèmia i postpandèmia.
44
El Parlament de Catalunya constata que durant la pandèmia de Covid-19 s’han
posat en relleu de manera molt evident les mancances del sector residencial, provocades en gran part per l’infrafinançament que pateix el sector a Catalunya. És per
això que el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Treballar per assolir el finançament necessari per a assegurar que el sector residencial pugui fer front a les seves necessitats i, especialment, a un possible rebrot
de la pandèmia de Covid-19.
b) Reclamar a l’Estat espanyol que revisi i actualitzi la Llei 39/2006, del 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència, per tal que doni resposta a la nova realitat social, fruit, especialment, de l’envelliment de la població.
c) Reclamar a l’Estat espanyol que faci efectiu el finançament públic acordat en
la Llei 39/2006, que estableix una aportació del 50% per part de l’Estat i del 50%
per part de la Generalitat.
45
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reduir la llista d’espera per a la valoració o revisió de la situació de dependència.
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b) Reduir les llistes d’espera d’accés a totes les modalitats dels recursos d’atenció a la dependència (recursos residencials, habitatges tutelats, atenció domiciliària
i centres de dia).
46
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya que:
a) Millori urgentment el finançament del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció
a la Dependència per a reduir les llistes d’espera en dependència per part de les administracions competents.
b) Compleixi els percentatges de finançament acordats entre comunitat autònoma i Estat amb relació a la redacció original de la Llei de l’Estat 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
47
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya que desenvolupi un procediment específic per a la valoració de la
situació de dependència que permeti captar l’evolució de les circumstàncies de les
persones afectades per processos degeneratius, com l’Alzheimer o l’esclerosi lateral
amiotròfica, i que permeti l’adaptació automàtica del grau de discapacitat i de les
prestacions reconegudes que siguin adequades per a l’atenció de llurs necessitats.
48
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Millorar les normes i les eines de valoració de la discapacitat i la dependència amb relació a cada persona, de manera que s’adeqüin als drets reconeguts i als
marcs científics actuals i s’apliquin criteris homogenis en tot el territori, amb l’objectiu de garantir la igualtat, l’autonomia i la qualitat de vida, i d’afavorir la integració social.
b) Posar en marxa ajuts perquè els familiars i convivents amb una persona amb
necessitats de suport intensiu disposin dels serveis i els recursos necessaris, entre els
quals l’ajuda per a l’apoderament vital i per a la compensació de costos econòmics
de la persona atesa, però també per al respir i la possibilitat de compatibilitzar la
cura i el suport d’aquesta persona amb el projecte vital propi.
c) Millorar els sistemes d’atenció domiciliària per a incrementar les hores d’atenció i els tipus de servei per a combatre la soledat no volguda, i convertir aquest objectiu en l’eix central de l’atenció i la cura de les persones amb dependència al domicili.
X. Informació als familiars i transparència

49
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir una bona comunicació entre familiars i residents adaptable a la situació epidemiològica de cada moment i, per tant, assegurar a partir dels plans de
contingència de cada centre residencial que es disposi de:
1r. Un pla d’atenció, suport i comunicació a les famílies, amb una atenció especial en els darrers moments de la vida dels residents.
2n. Sistemes de tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar la
comunicació amb les famílies.
3r. Un protocol de visites de familiars.
b) Iniciar un àmbit de representació i d’interlocució entre el Govern i els familiars de les persones que viuen a les residències de persones grans i de les persones
amb discapacitat i malaltia mental. Aquestes persones s’han d’escollir per delegació i en qualitat de representants dels familiars de les residències de Catalunya que
s’integren en els consells de participació dels centres de cada residència. També hi
haurien d’ésser representats els representants de les associacions de persones grans,
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de les associacions de famílies de persones amb discapacitat i malaltia mental, i del
Consell de la Gent Gran de Catalunya.
50
El Parlament de Catalunya insta el Govern a publicar en format obert les dades
relatives a les residències per a gent gran i a llur gestió, a mantenir-les actualitzades
i a prioritzar les dades respecte al nombre d’infectats, recuperats i morts per Covid-19 confirmats.
51
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Crear, en el termini de sis mesos, la Comissió de Qualitat Assistencial, un
organisme públic independent, amb capacitat executiva per a actuar en els àmbits
mèdic, residencial i de serveis d’ajuda i assistència domiciliària, amb els objectius
d’establir un registre de proveïdors, de supervisar, inspeccionar i valorar els serveis,
d’actuar per a protegir els usuaris dels serveis i d’informar la societat de manera independent sobre la situació dels serveis. D’aquesta manera, s’estableix un sistema
d’avaluació contínua que controla els serveis i actua per a garantir-ne una qualitat
adequada.
b) Iniciar, en el termini de dos mesos, un procés de renovació del mètode d’inspecció dels centres residencials, enfocant-lo fonamentalment al millorament de la
qualitat dels serveis, amb les actuacions següents:
1a. Modificar el sistema sancionador que estableix la Llei de serveis socials.
2a. Modificar les actes i els criteris d’inspecció.
3a. Introduir un sistema de llista de comprovació (checklist).
4a. Incrementar el nombre de professionals del cos d’inspectors de la Generalitat.
5a. Assegurar que les inspeccions es facin sense avís previ al centre.
6a. Fer públics els resultats de les inspeccions.
c) Fer els controls necessaris per a garantir uns nivells adequats de neteja, material, qualitat alimentària, atenció mèdica i substitució del personal en cas de vacances o absències, entre altres situacions.
d) Elaborar un estudi sobre la situació de la infraestructura de tots els centres residencials per a gent gran, persones amb discapacitat i atenció a la infància, per tal
de, posteriorment, aprovar un pla d’inversió que actualitzi i millori la qualitat dels
centres residencials.
e) Incorporar la tecnologia com a eina de suport imprescindible i com a mitjà de
connexió remota amb els residents, les famílies i els cuidadors.
f) Publicar, en el termini d’un mes, el nombre de persones que es troben en llista
d’espera per a accedir a una plaça pública de residència, amb llur distribució territorial.
g) Publicar, en el termini d’un mes, les persones amb el dret reconegut a una
prestació del sistema de dependència que es troben en llista d’espera. Les dades han
d’ésser mensuals, del gener al juliol del 2020, per tal de comprovar els efectes de la
pandèmia en la gestió de les prestacions per dependència.
52
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la transparència en les dades sobre el sistema de dependència i les dades corresponents a les llistes d’espera.
XI. Serveis socials

53
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reforçar el cos del Servei d’Inspecció i Registre del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies per tal d’assegurar l’avaluació del funcionament de les entitats, els serveis i els establiments de serveis socials, i també dels altres àmbits materials que li atribueix la legislació. Així mateix, ha de vetllar pel compliment de les
condicions funcionals i materials que estableix la normativa.
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b) Inspeccionar i intervenir, per part de l’Administració, els centres residencials
que no compleixin els estàndards de seguretat establerts, per tal d’assegurar una
atenció de qualitat i el màxim benestar per a les persones que hi viuen.
54
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar el Pla estratègic de serveis socials 2020-2024 en el termini d’un mes. Una vegada aprovat, el Parlament s’hi ha de posicionar. Aquest pla pretén cohesionar, agilitar, universalitzar i fer més efectiu el sistema
català de serveis socials, i garantir una atenció centrada en la persona i la seva interacció
familiar i comunitària. En aquest sentit, el Pla ha de servir com a referència nova per a
la planificació del sistema català de serveis socials per als propers quatre anys, i també
per a donar resposta als reptes sociodemogràfics que l’estat del benestar ha d’afrontar
(les desigualtats socials que la crisi econòmica ha consolidat, la feminització del risc de
pobresa o exclusió, l’increment de l’envelliment, el sobreenvelliment, la discapacitat, i la
diversificació de la societat i de les llars catalanes) i per a incorporar la situació provocada per la pandèmia de Covid-19 al sistema català de serveis socials.
55
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Actualitzar la cartera de serveis socials, vigent des del 2010, per a incorporar-hi nous serveis i noves prestacions.
b) Modificar la ràtio de gericultors, de manera que pertoqui, com a mínim, un
gericultor per cada quatre persones.
XII. Àmbit laboral

56
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incrementar la formació de les professionals de les residències en:
a) Mesures preventives i higièniques, que incloguin circuits en la sectorització en
el control d’infeccions en residències.
b) Utilització adequada i segura dels equips de protecció individual.
c) Epidemiologia i clínica de la Covid-19.
d) Benestar emocional dels residents i dels treballadors en residències.
e) Comunicació amb les famílies.
f) Atenció centrada en la persona.
g) Maneig integral del resident fràgil i del resident en situació de malaltia crònica
avançada i en el procés de final de la vida.
57
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar programes de formació
especialitzada per a tots els professionals del sector d’atenció a la gent gran.
58
El Parlament de Catalunya constata que durant la pandèmia de Covid-19 el sector i els professionals de l’àmbit residencial han patit una situació extrema en llurs
condicions laborals, havent mostrat un grau altíssim de compromís i treball. És per
això que el Parlament de Catalunya, per a prestigiar el sector i els professionals de
l’àmbit residencial, insta el Govern a:
a) Treballar per una equiparació laboral i salarial del món social amb el de la
salut.
b) Posar fi a la precarietat de les condicions de treball en els serveis residencials.
c) Promocionar la formació dels treballadors de l’àmbit residencial i supervisar el
desenvolupament de llurs competències d’atenció integral i relacional.
d) Invertir en la cura dels equips i en el millorament de les organitzacions.
59
El Parlament de Catalunya denuncia que els sectors laborals més precaritzats
acostumen a ésser els més feminitzats. N’és un exemple molt clar tot el que té a veure amb les activitats de cura, especialment a les residències.
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60
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant per a aconseguir l’equiparació dels sous de l’àmbit de les residències amb els homòlegs de l’àmbit sanitari.
61
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar les negociacions necessàries per a la creació d’un conveni per a empleats de residències que tingui en compte
la feminització del sector.
62
El Parlament de Catalunya es compromet a continuar impulsant la legislació i
l’acció de govern necessària per a garantir una igualtat de drets efectiva entre homes
i dones, sense oblidar l’àmbit laboral, en què encara persisteix una àmplia bretxa salarial i en què els sectors precaritzats estan representats majoritàriament per dones.
63
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Tenir en compte tots els treballadors de l’atenció a la dependència amb relació a la gratificació extraordinària que rebran els professionals que, durant la crisi
de la Covid-19, han prestat atenció a la gent gran, independentment de la titularitat
de la gestió.
b) Impulsar, en col·laboració amb els ajuntaments, l’extensió de la gratificació
extraordinària que rebran els professionals que, durant la crisi de la Covid-19, han
prestat atenció a la gent gran, als treballadors dels serveis d’atenció domiciliària.
c) Valorar socialment i laboralment els treballadors que atenen la gent gran, garantint-ne la formació, la qualificació i els drets laborals.
64
El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar les condicions laborals dels
treballadors del conjunt del sector d’atenció i cura de la gent gran.
65
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir la planificació adequada de l’atenció a la gent gran o amb discapacitat i vetllar per les condicions laborals dels treballadors relacionats amb l’atenció a
la dependència.
b) Impulsar programes de formació especialitzada per a tots els professionals del
sector d’atenció a la gent gran.
c) Garantir els mitjans necessaris i la provisió de materials i equips de protecció
dels treballadors per a poder complir els protocols i l’atenció adequada dels residents
o usuaris de residències, centres de dia i serveis d’atenció domiciliària.
d) Fomentar polítiques socials i laborals que lluitin contra l’explotació i precarietat dels treballs de cura, formals i informals, i contra les desigualtats per raó de
gènere, classe o origen.
66
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Vetllar per la professionalització del sector residencial i fer-lo més atractiu per
als professionals, garantint una ocupació estable i de qualitat. La professionalització dels serveis ha d’ésser un principi bàsic per a atendre la gent gran i les persones
amb discapacitat amb dignitat, amb el desenvolupament de llur autonomia i amb la
protecció de llurs drets.
b) Facilitar la incorporació de gericultors i auxiliars d’infermeria al sistema residencial català i millorar les condicions laborals i salarials d’aquests professionals.
c) Ampliar la gratificació econòmica prevista per al personal de les residències
públiques i el personal sanitari als professionals de la xarxa pública dels serveis socials que han treballat durant la pandèmia en recursos residencials d’atenció a persones amb problemes de salut mental, en centres de protecció a la infància i l’ado-
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lescència tutelada, persones sense sostre, dones que han patit situacions de violència
masclista i persones amb addiccions, i en serveis d’atenció domiciliària.
d) Actualitzar els mòduls que financen els serveis socials per a recuperar tant els
salaris dels treballadors, amb els corresponents acords en el marc de la negociació
col·lectiva, com la capacitat de les entitats de millorar la prestació al servei de les
persones.
e) Incrementar en el termini d’un mes, a partir de l’acord entre la patronal i els
sindicats, les tarifes de les residències, per tal d’actualitzar els costos dels serveis
que presten.
f) Garantir la seguretat i la salut dels professionals de les residències i apostar
decididament per millorar les competències i el reconeixement dels cuidadors i dels
professionals, fet que implica desenvolupar programes formatius específics i continuats, dignificar les condicions laborals i desenvolupar accions per a promoure’n el
reconeixement social.
g) Prioritzar el millorament de les condicions laborals dels professionals de la
xarxa de serveis residencials i d’atenció domiciliària, tant pel que fa a la retribució
com a l’especialització, la formació continuada o la carrera professional, entre altres
aspectes, per tal de permetre retenir i captar talent professional, el principal actiu
per a prestigiar el sector. Cal un escenari econòmic pluriennal que permeti impulsar
un conveni laboral català referent del canvi.
h) Crear una borsa de treball de professionals de les cures i l’assistència sociosanitària específica per als serveis residencials i domiciliaris.
i) Reconèixer el treball del personal de les residències i els centres de dependència, integrat majoritàriament per dones, incorporant la perspectiva de gènere en totes les decisions que es prenen per a fer front a l’emergència sanitària, però també
en les reformes que s’adoptin amb vista al futur, que han de garantir unes condicions
de treball dignes i un entorn saludable.
67
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Actualitzar i ampliar urgentment, abans que s’acabi el juliol del 2020, les ràtios de personal, especialment d’atenció directa, que han de complir els centres residencials d’atenció a les persones grans i els centres de dia de finançament públic.
b) Suspendre l’acord de flexibilització de ràtios signat entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i les principals patronals d’atenció residencial i diürna
l’any 2012, i fer constar les noves ràtios de personal assistencial a la cartera de serveis.
c) Aprovar un pla per a millorar la formació i la professionalització de les organitzacions i els professionals del sector, amb l’objectiu de dignificar-ne les funcions.
d) Obrir una borsa de treball per a poder cobrir les places vacants en residències
públiques per a gent gran, amb la formació professional que correspongui.
e) Concretar i aprovar, durant el mes de juliol del 2020, l’increment de tarifes
corresponents a les places concertades del sector de la dependència, amb la garantia
que la major part d’aquests increments milloraran les condicions laborals del personal d’aquests serveis, i acordar un pla pluriennal amb el sector per a garantir el
millorament i la sostenibilitat de nous increments salarials.
f) Emprendre les iniciatives necessàries per a facilitar la signatura del conveni
català del sector de la dependència, que inclogui una dignificació significativa de les
condicions laborals i professionals del personal d’aquest sector.
g) Exercir de manera efectiva les competències en matèria d’inspecció laboral
que corresponen a la Generalitat als efectes de comprovació i control de compliment
en matèria de condicions laborals.
68
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incrementar, fins que no es faci
efectiu el procés d’internalització a les residències per a gent gran i persones amb
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discapacitat, les tarifes i els mòduls perquè el salari mínim dels treballadors sigui
de 1.200 euros bruts per catorze mesades, a modificar els pressupostos enguany per
a traslladar a qui fa gestió indirecta la quantia exacta corresponent per l’increment
de costos, a fi de garantir en aquest àmbit la retribució de 1.200 euros, i a comunicar
el cost de l’increment retributiu a les patronals i els sindicats més representatius del
sector perquè decideixin en el marc de les comissions negociadores dels convenis
col·lectius una fórmula diferent de distribució de la massa salarial, que ha de tenir
per finalitat l’increment de les retribucions més baixes. La quantia de 1.200 euros ha
d’ésser consolidable com a mínim durant els anys següents, i els increments no han
d’ésser ni absorbibles ni compensables i han d’ésser revalorables.
69
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Modificar la Cartera de serveis socials per a augmentar la ràtio de gericultors
perquè el 2021 sigui d’un per quatre residents.
b) Modificar els contractes vigents de gestió indirecta, amb acord de modificació
pressupostària, per a garantir que es transfereix a qui fa gestió privada el cost laboral exacte de la incorporació de treballadors que comporta la modificació de la ràtio.
70
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Valorar, des del punt de vista social i laboral, els treballadors del sector residencial que atenen la gent gran i les persones amb discapacitat, garantint-ne la formació, la qualificació i els drets laborals.
b) Mantenir de manera permanent una borsa laboral que permeti ampliar la dotació de personal de les residències quan la situació sanitària i epidèmica ho requereixi.
c) Oferir als professionals que treballen en centres residencials una formació
continuada i el desenvolupament personal i professional al llarg de tota la vida laboral, i la possibilitat de millorar les competències i habilitats professionals amb coneixements sanitaris i socials per mitjà de plans de formació específics.
XIII. Món local

71
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Aprovar una nova fitxa del contracte programa amb els municipis. Aquesta fitxa ha d’anar acompanyada d’un fons econòmic suficient per a atendre les derivades
socials de la pandèmia.
b) Fer efectiu immediatament el pagament dels deutes del 2019 i de l’abril del
2020, i també altres deutes encara pendents, amb les entitats i empreses del tercer
sector social i de l’àmbit residencial que gestionen serveis públics i que han estat directament implicades en el manteniment dels serveis durant la pandèmia.
c) Consolidar el sistema de serveis socials municipals, ampliar la ràtio i incorporar-hi la figura del psicòleg, per a poder donar una resposta integral, ràpida i efectiva
a l’increment de la demanda assistencial prevista i a l’increment de malalties psicològiques i mentals.
d) Reobrir immediatament totes les oficines de benestar social.
e) Donar prioritat a la cobertura de baixes, permisos i excedències, atès que es
preveu que els serveis socials rebran un increment important de demandes tant de
prestacions com d’acompanyament a persones i famílies víctimes de la crisi derivada de la paràlisi econòmica.
Palau del Parlament, 10 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent
i Ramió
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Resolució 850/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aturada de la
licitació dels terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
250-01140/12
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 28, 13.07.2020, DSPC-C 524

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2020, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre l’aturada de la licitació dels terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals (tram. 250-01140/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 60301).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Aturar la tramitació de la concessió d’ús dels terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals (Baix Empordà), perquè sigui la Generalitat qui lideri la recuperació definitiva d’aquest important espai natural.
b) Descartar el projecte Aquam com a possibilitat per a aquests terrenys.
c) Instar l’Administració corresponent d’acord amb el conveni signat a retirar al
més aviat possible les instal·lacions de l’antiga Radio Liberty que romanen encara a
la platja de Pals, respectant, en qualsevol cas, les restes arqueològiques que hi pugui
haver i les necessàries per a executar competències municipals o projectes compatibles amb els valors mediambientals.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 851/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aturada de
l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat i la creació d’un
sistema aeroportuari català integrat
250-01158/12
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 28, 13.07.2020, DSPC-C 524

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2020, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 250-01158/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 60307).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Demanar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que no tramiti cap projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat que impliqui un
augment il·limitat de passatgers, i en conseqüència un augment del trànsit aeri, que
provoqui un impacte sobre el medi natural i la biodiversitat de l’entorn del delta del
Llobregat.
b) Iniciar urgentment els treballs per a crear un sistema aeroportuari català integrat que doni resposta al territori.
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c) Fer les gestions necessàries per a iniciar els treballs per a millorar la connectivitat amb transport públic dels aeroports de Reus, Girona i Barcelona-el Prat i generar les sinèrgies necessàries per a obtenir un sistema aeroportuari integrat.
d) Demanar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que revisi en
els propers sis mesos, de manera consensuada amb els ajuntaments i la Generalitat,
el pla director urbanístic de l’aeroport de Barcelona-el Prat, obsolet actualment, per
a donar resposta a les necessitats actuals.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 852/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció
d’una residència pública i d’un centre d’urgències d’atenció primària
als terrenys de l’Institut Català del Sòl a Mollet del Vallès
250-01159/12
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 28, 13.07.2020, DSPC-C 524

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública
i d’un centre d’urgències d’atenció primària als terrenys de l’Institut Català del Sòl
a Mollet del Vallès (tram. 250-01159/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts
per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 60308).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Estudiar, coordinadament amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Vallès Oriental), les opcions de viabilitat i de cessió o posada a disposició dels terrenys del
costat de l’hospital, de titularitat de l’Institut Català del Sòl, a l’Ajuntament, per a
arribar a un acord entre administracions que permeti construir els equipaments públics que la ciutat pugui necessitar segons les diferents planificacions, com ara una
nova residència per a gent gran, un centre d’urgències d’atenció primària o qualsevol
altre equipament sociosanitari de titularitat i gestió cent per cent públiques.
b) Iniciar els treballs per a la redacció del projecte d’un centre d’urgències d’atenció primària per a Mollet del Vallès.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert
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Resolució 853/XII del Parlament de Catalunya, sobre les obres de
millora de la carretera TV-3141 de Reus a Cambrils
250-01166/12
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 28, 13.07.2020, DSPC-C 524

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la reforma de la carretera TV-3141 de
Reus a Cambrils (tram. 250-01166/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts
per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 60304).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar els treballs per a complir l’acord entre representants de l’Ajuntament de Reus (Baix Camp), la Generalitat i l’Associació de Veïns de la Urbanització
Blancafort de Reus per a construir una vorera i un carril bici entre la rotonda de la
carretera T-11 que connecta amb la carretera TV-3141 i l’accés al Club de Tennis
Reus Monterols i la urbanització Blancafort, impulsar-ne la redacció del projecte
dins l’any 2020 i finançar-lo conjuntament entre l’Ajuntament de Reus i la Generalitat per a fer-ho amb la màxima celeritat.
b) Estudiar la viabilitat del desdoblament del carril en sentit Reus de la carretera TV-3141 en aquest mateix tram per a facilitar l’accés dels vehicles a la carretera
T-11.
c) Elaborar un projecte de millora integral de la carretera TV-3141 perquè tingui vorera, carril bici i arbrat fins a connectar amb el vial de la platja del Cavet a
Cambrils.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 854/XII del Parlament de Catalunya, sobre el pagament
pendent dels imports acordats als municipis afectats pels aiguats de
l’octubre del 2018
250-01167/12
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 28, 13.07.2020, DSPC-C 524

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el pagament pendent dels imports acordats als municipis afectats pels aiguats de l’octubre del 2018 (tram. 250-01167/12),
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari
Republicà (reg. 60304).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer efectiu el pagament dels diners que corresponen a cada municipi afectat
pels aiguats de l’octubre del 2018, segons el conveni signat amb el Govern d’Espanya.
1.10. Acords i resolucions
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b) Complementar l’import aportat pel Govern d’Espanya, que correspon al 50%
dels danys ocasionats, amb el 50% restant.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 855/XII del Parlament de Catalunya, sobre el tercer fil
ferroviari del Camp de Tarragona
250-01192/12
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 28, 13.07.2020, DSPC-C 524

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el tercer fil ferroviari del Camp de
Tarragona (tram. 250-01192/12), presentada pels diputats Eusebi Campdepadrós i
Pucurull, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Raquel Sans Guerra, del
Grup Parlamentari Republicà, Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes
i Units per Avançar, Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya
en Comú Podem, Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Demanar al Govern de l’Estat que redueixi al màxim la provisionalitat del
tercer fil ferroviari del Camp de Tarragona per la línia de la costa, i estableixi un
període determinat amb el compromís de complir-lo.
b) Portar a la taula de negociació dels ajuntaments del Camp de Tarragona i la
Generalitat amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana la necessitat
de considerar urgent la construcció d’una plataforma ferroviària per a mercaderies
que n’alliberi el pas per la línia de la costa, que passa per zones urbanes i turístiques,
tal com reclama el territori de manera consensuada.
c) Demanar al Govern de l’Estat que, en col·laboració amb el Govern de la Generalitat i els ajuntaments del Camp de Tarragona en funció de llurs competències,
prengui totes les mesures possibles per a pal·liar els efectes negatius del pas de trens
de mercaderies sobre els habitatges, els equipaments i les instal·lacions turístiques
que es troben a prop de les vies de la línia de la costa i que en veuran agreujat l’impacte amb el tercer fil ferroviari.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert
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Resolució 856/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió i el
control dels habitatges de protecció oficial
250-01193/12
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 28, 13.07.2020, DSPC-C 524

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la gestió i el control dels habitatges de
protecció oficial (tram. 250-01193/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 66062).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Agilitar els tràmits de concessió i lliurament de claus d’habitatges de protecció oficial per mitjà de la Mesa d’Emergència Social de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i de mecanismes que permetin disposar de més habitatges.
b) Garantir un programa d’inspeccions i sancionador que abasti les transmissions
i els lloguers d’habitatges de protecció oficial del parc públic de la Generalitat i, en
tot cas, en la resta de supòsits de manera subsidiària quan arribin denúncies directament o a través dels ens locals.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 857/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de
mesures urgents per a la protecció del delta de l’Ebre
250-01197/12
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 28, 13.07.2020, DSPC-C 524

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a la
protecció del delta de l’Ebre (tram. 250-01197/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 68338).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Posar en marxa de manera urgent i de manera coordinada accions concretes
i excepcionals d’acord amb la comunitat científica i els moviments socials, com la
Plataforma en Defensa de l’Ebre, per a protegir el delta de l’Ebre i aturar-ne la regressió.
b) Reactivar la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
c) Revisar la planificació hidrològica vigent per a poder fixar uns nous cabals
ecològics per al tram final del riu Ebre adequats a les necessitats dels ecosistemes
del delta.
d) Posar en marxa un pla de gestió integral dels sediments de la conca de l’Ebre
per a poder assolir un volum adequat d’aportacions de sediments al delta de l’Ebre,
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seguint les recomanacions de la comunitat científica i les peticions de les entitats
que formen part de la plataforma Campanya pels Sediments.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert

1.15.

Mocions

Moció 179/XII del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de
seguretat
302-00222/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 58, 24.07.2020, DSPC-P 105

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de juliol de 2020, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 302-00222/12), presentada pel diputat
Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg.
73756), pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 73783) i pel Grup Parlamentari de
Ciutadans (reg. 73784).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Proveir el Departament d’Interior d’un estoc de material d’autoprotecció individual per a tots els cossos d’emergència, suficient per a tres mesos, com a prevenció general.
b) Subministrar a tota la plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra i dels Bombers
de la Generalitat, com a serveis essencials, una formació teòrica i pràctica suficient
i adequada en matèria preventiva de riscos biològics, bacteriològics i de salut pública, i sobre la repercussió en l’àmbit de la salut laboral, per a donar la millor atenció
possible a la ciutadania.
c) Estudiar els mecanismes de salut i seguretat laboral per a redactar, establir i
comunicar de manera eficient els protocols adequats que cal aplicar en cada situació
d’emergència i necessitat, per a casos de rebrot del coronavirus dintre dels diferents
cossos d’emergència dependents del Departament d’Interior.
d) Planificar minuciosament, de manera participada amb tots els sindicats,
l’adaptació a les mesures per a contenir els possibles brots epidèmics de Covid-19,
tenint en compte tots els problemes que es poden produir a peu de les comissaries
de mossos d’esquadra i els parcs de bombers.
e) Considerar temps efectiu de treball tota mesura derivada de la prevenció de
riscos laborals, com pot ésser la formació dels treballadors o el temps d’espera per a
fer-se una prova PCR per a tornar a la feina, i que, per tant, aquest temps no computi
com a romanent d’hores que s’han de tornar a l’Administració.
f) Continuar, durant els propers anys, les convocatòries d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra i del de Bombers, i incloure’n la previsió als pressupostos anuals per
a garantir les reposicions per baixes i jubilacions; incrementar el nombre d’efectius
per a adequar-lo a les necessitats de prevenció i seguretat, i elaborar i aprovar la normativa legal relativa a la segona activitat d’aquests cossos, d’acord amb els sindicats.
1.15. Mocions

53

BOPC 660
29 de juliol de 2020

g) Preparar un pla de reforç immediat de presència de més unitats de seguretat
ciutadana, incorporar els agents en pràctiques a tots els municipis costaners de Catalunya, i donar compte en seu parlamentària d’aquest pla i de la repercussió concreta
que té en el territori.
h) Convocar les juntes locals de seguretat als municipis on hi ha hagut un augment significatiu de delictes, per a abordar les actuacions de manera coordinada
amb la judicatura, els ens locals i interior.
i) Retornar als ajuntaments respectius els imports íntegres de les sancions resultants de les denúncies interposades per policies locals i guàrdies urbanes durant
l’aplicació de l’estat d’alarma.
Palau del Parlament, 24 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent
i Ramió

Moció 180/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’estratègia per a
garantir el dret a l’habitatge
302-00223/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 58, 24.07.2020, DSPC-P 105

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de juliol de 2020, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a garantir el dret a l’habitatge (tram. 302-00223/12), presentada per la diputada Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes
i Units per Avançar (reg. 73115), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 73785)
i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà
(reg. 73788).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya constata que la crisi sanitària, social i econòmica
provocada per la Covid-19 ha agreujat encara més la situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge que es viu a Catalunya des de fa més de deu anys i manifesta la
necessitat d’adoptar mesures legislatives, fiscals i pressupostàries que garanteixin el
dret a l’habitatge, protegeixin les famílies més vulnerables i facin front, per mitjà de
mecanismes de regulació dels preus del lloguer, a l’especulació financera i immobiliària provocada pels augments descontrolats dels preus del lloguer.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Treballar conjuntament amb les altres administracions de l’Estat per un gran
Pacte per l’habitatge, i aportar-hi mesures i recursos propis que complementin els
provinents del Govern de l’Estat.
b) Destinar part dels recursos extraordinaris obtinguts del Govern de l’Estat per
a la lluita contra la crisi provocada per la Covid-19 al combat contra l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge, per tal de garantir un habitatge digne per a totes les persones
que són a les llistes d’emergència i per a les que no disposen d’un habitatge amb les
condicions necessàries per a poder-hi fer un confinament que garanteixi el benestar
de tota la família.
c) Reforçar la Mesa d’Emergències de Catalunya, i les meses anàlogues d’àmbit
local, per poder aplicar un pla de xoc que permeti donar resposta a les famílies en
situació d’emergència residencial, per mitjà de l’activació de tots els recursos i me1.15. Mocions
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canismes que la legislació permet per a eliminar les llistes d’espera de casos pendents d’habitatge, mitjançant l’ampliació del nombre d’habitatges disponibles i el
desplegament de les mesures que en aquesta matèria regula el Decret llei 17/2019,
de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, d’acord amb les determinacions de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica, i de la Llei 4/2016, de mesures de protecció del
dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.
d) Actualitzar la campanya institucional difosa als mitjans de comunicació per
informar la ciutadania dels drets que garanteix la Llei 24/2015, i incorporar-hi informació sobre el Decret llei 17/2019, imprescindible per a poder exigir l’exercici dels
drets, de manera que s’eviti la desinformació i els abusos que sovint hi ha en matèria
de vulnerabilitat en l’àmbit de l’habitatge.
e) Reforçar els mecanismes de control i inspecció activats d’acord amb la Llei
24/2015, la Llei 4/2016 i el Decret llei 17/2019, perquè els grans tenidors d’habitatge compleixin la llei i facin l’obligatòria oferta de lloguer social a les famílies en
situació d’exclusió residencial, i iniciar, en cas contrari, els expedients sancionadors
corresponents, i, amb aquest objectiu, destinar els recursos tècnics necessaris per
a fer un pla d’inspeccions que permeti obrir tants expedients sancionadors com incompliments de la norma es detectin.
f) Impulsar la construcció d’habitatges dotacionals, per tal d’augmentar de manera ràpida el parc d’habitatges socials disponible per a reallotjar-hi amb més agilitat les famílies més vulnerables amb necessitat urgent d’habitatge.
g) Exercir, en coordinació i en col·laboració amb els ajuntaments, la capacitat
inspectora regulada per la Llei 24/2015, i impulsar expedients de cessió obligatòria
de pisos buits, per mitjà de l’establiment de convenis de col·laboració en matèria de
finançament compartit de les operacions d’expropiació temporal.
h) Actualitzar d’acord amb la normativa actual el protocol de comunicació entre
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Departament de Justícia en cas de
desnonament, ja que el protocol vigent, de l’any 2013, ha quedat obsolet i obvia la
regulació establerta per la Llei 24/2015 i pel Reial decret llei 7/2019, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.
i) Ampliar els recursos destinats a donar suport a les persones vulnerables que
ocupen un habitatge sense títol habilitant, ja que cada vegada hi ha més famílies
vulnerables sense alternativa residencial que es troben en aquesta situació, i, en
aquest sentit, reforçar, conjuntament amb els ajuntaments, els mecanismes d’atenció
social i acompanyament a aquestes famílies en els processos de negociació i mediació amb els propietaris.
j) Impulsar activament que els ajuntaments apliquin el padró obligatori en tots
els municipis, també per a les persones que ocupen un habitatge sense títol legítim
o que no tenen domicili fix, tal com determina la legislació, i acordar amb els ajuntaments que disposen de mesa d’emergències pròpia l’eliminació del requisit que estableixen alguns dels reglaments locals, de dos o tres anys d’antiguitat en el padró,
per a poder accedir als recursos d’emergència residencial.
k) Posar en marxa els mecanismes adequats per a incrementar el parc públic
d’habitatge, palesament deficitari a Catalunya, per mitjà d’una estratègia estructural
a llarg termini, necessària per a augmentar el parc públic d’habitatge, especialment
de lloguer, i assimilar-lo, si més no, a la mitjana europea.
l) Aprovar definitivament dins l’any 2020 el Pla territorial sectorial d’habitatge,
com a eina de planificació territorial de les polítiques d’habitatge públic, amb la dotació corresponent, d’acord amb la memòria econòmica, que en permeti l’aplicació
efectiva.
m) Reclamar al Govern de l’Estat que avanci en una regulació dels preus dels lloguers que permeti frenar l’augment de preus abusiu que expulsa la gent dels barris,
que potenciï alhora la viabilitat i la suficiència de l’oferta de lloguer i que habiliti
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la Generalitat i els ajuntaments per a poder implementar regulacions pròpies dels
preus del lloguer.
n) Ampliar la dotació pressupostària dels ajuts al pagament del lloguer per tal
d’igualar-los, com a mínim, amb el nombre d’ajuts i imports atorgats l’any 2018,
adaptar-ne els requisits a la situació social i a les necessitats de les persones amb dificultats per a fer front a la renda del lloguer i agilitzar-ne la tramitació.
o) Incrementar, d’acord amb els ajuntaments, els recursos tècnics, jurídics i econòmics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de les oficines locals d’habitatge,
per tal de garantir tant la capacitat d’atenció a totes les persones que sol·liciten ajuts
per a l’habitatge com la negociació entre propietaris i llogaters per a la reducció dels
preus de lloguer i per a la resolució de possibles conflictes amb vista a evitar la via
judicial, i incrementar també la capacitat inspectora i sancionadora de tots els casos
d’ús anòmal de l’habitatge de què les administracions puguin tenir coneixement per
mitjà de la pròpia funció inspectora o de les denúncies rebudes.
p) Garantir els drets bàsics i el subministrament d’aigua, llum i gas a les famílies
en situació de vulnerabilitat, i amb aquest objectiu:
1r. Fer les gestions necessàries perquè en el termini de tres mesos se subscriguin
els convenis corresponents amb les companyies subministradores de serveis bàsics,
tal com estableix la Llei 24/2015, per tal que condonin, si més no, el deute acumulat
de les famílies afectades i els ofereixin descomptes significatius per a garantir-los
l’accés als serveis bàsics d’aigua, llum i gas.
2n. Regular per decret l’obligació de les empreses municipals proveïdores d’aigua de garantir l’accés a l’aigua a les persones que es troben en situació de precarietat en l’habitatge tal com ja es fa a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
q) Impulsar un nou pla de barris, orientat a la rehabilitació energètica d’habitatges, la mobilitat sostenible i la intervenció social i comunitària, que prioritzi els
barris més vulnerables.
Palau del Parlament, 24 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent
i Ramió

Moció 181/XII del Parlament de Catalunya, sobre els efectes, els
reptes i les oportunitats digitals arran de la pandèmia de Covid-19
302-00225/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 58, 24.07.2020, DSPC-P 105

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de juliol de 2020, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes, els reptes i les oportunitats digitals arran de la pandèmia de
Covid-19 (tram. 302-00225/12), presentada pel diputat Javier Rivas Escamilla, del
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Catalunya en Comú Podem (reg. 73755) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 73787).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya, com a mesures de foment de la transparència i
l’optimització de l’Administració pública, insta el Govern a:
a) Presentar-li anualment un informe que contingui l’anàlisi i la quantificació del
retorn socioeconòmic del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informa1.15. Mocions
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ció, l’Agència Catalana de Certificació, l’Agència de Ciberseguretat i la resta d’organismes dependents del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública,
amb l’objectiu de donar transparència i optimitzar la despesa pública.
b) Col·laborar amb la resta d’administracions públiques espanyoles i europees
(especialment, les locals) en el desenvolupament d’estàndards informàtics que facin
possible la interrelació de dades i procediments universalitzats.
c) Donar impuls a la Llei de l’Estat 56/2007, del 28 de desembre, de mesures
d’impuls de la societat de la informació, que estableix l’ús de la factura electrònica
en el conjunt de l’activitat empresarial, de manera que no es limiti, com fins ara, a
l’Administració pública, sinó que s’estengui a les empreses privades.
d) Establir campanyes informatives i ajuts específics per a les empreses, tendents
a l’aplicació de serveis de xarxa privada virtual (VPN) i, en general, d’elements de
seguretat informàtica, que amb el teletreball cada vegada seran més necessaris.
e) Dur a terme accions comunicatives 2.0 amb la finalitat de persistir i no decaure en la conscienciació perquè s’adoptin les mesures sanitàries establertes en la lluita
contra la propagació de la Covid-19.
f) Mantenir el Programa de suport a la digitalització de l’empresa de comerç i
serveis.
g) Instar el Govern de l’Estat perquè analitzi i reformi pertinentment la nova
realitat laboral derivada del teletreball, de manera que es garanteixin els drets dels
treballadors i sigui possible la conciliació laboral.
h) Regular el teletreball en el marc de l’Administració de la Generalitat, amb diàleg amb els representants dels treballadors, garantint el dret a la desconnexió digital
i les condicions laborals adequades.
2. El Parlament de Catalunya, com a mesures d’impuls de les polítiques digitals
en el món rural, insta el Govern a:
a) Avançar de manera decidida en la digitalització del món rural, amb l’establiment d’un pla amb intervenció pública que millori la cobertura i les qualitats de
connexió, facilitant opcions de connexió en les anomenades «zones fosques», i que
faci possible realment la connectivitat del món rural.
b) Establir ajuts i convenis publicoprivats tendents al desenvolupament del 5G.
c) Impulsar línies d’ajuts per a la creació d’espais de teletreball i espais d’activitats per a aforaments i públics reduïts (com ara seminaris i congressos), serveis de
cotreball (coworking) i treball en xarxa (networking) compartits per actors rurals i
urbans, adaptant les normes urbanístiques i d’edificació per a facilitar-ne la posada
en marxa.
d) Impulsar mesures que facilitin la transformació digital de les empreses catalanes, especialment les petites i mitjanes empreses, i l’atracció de noves activitats
per mitjà de la implantació de les tecnologies vinculades a la indústria 4.0 i d’un
entorn que proveeixi serveis avançats i disposi de les infraestructures necessàries
per a desplegar-lo.
e) Impulsar la generació d’una xarxa i espais de tallers de fabricació digital (FabLab) distribuïts pel territori, com a suport de les noves activitats i empreses.
f) Desenvolupar una estratègia publicoprivada que permeti donar solucions als
reptes de tots els agents que componen la cadena agroalimentària, i també dels mercats agraris.
3. El Parlament de Catalunya, amb relació a les polítiques transversals en el món
rural, insta el Govern a:
a) Impulsar les mesures establertes pel Pla de suport a la indústria de l’automoció
i la mobilitat d’estímul a la demanda de vehicles de baixes emissions.
b) Desenvolupar, en el marc de la revisió del model d’autonomia i d’atenció a
les persones, plans i ajuts tendents a desenvolupar i incrementar el cohabitatge (cohousing) en les zones rurals, com a complement o alternativa a les residències de la
tercera edat.
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c) Impulsar mesures per a la reactivació de l’activitat comercial i de l’artesania.
d) Fomentar el coneixement de la Llei de l’Estat 35/2011, del 4 d’octubre, sobre
titularitat compartida de les explotacions agràries, amb la potenciació i la singularització d’aquesta figura dins les polítiques agràries i de desenvolupament rural, i amb
la promoció de la igualtat real i efectiva de les dones en el medi rural.
e) Impulsar la simplificació dels tràmits administratius per a l’obertura de negocis en el medi rural.
f) Afavorir l’arribada de manifestacions culturals i artístiques disponibles amb
les noves tecnologies, que ajudin a llimar la bretxa cultural entre el camp i la ciutat.
g) Incrementar la dotació econòmica dels plans educatius d’entorn per a la promoció de les activitats extraescolars durant el curs 2020-2021.
h) Incrementar els recursos materials i millorar les condicions laborals per als
metges rurals.
i) Revisar el mapa de zones farmacèutiques, prenent com a base les àrees bàsiques de salut.
j) Establir línies de suport al comerç i la restauració per a adaptar les activitats
al nou escenari que ha provocat la pandèmia de Covid-19.
k) Continuar aplicant el Pacte nacional per la indústria per a fer possible la creació d’ocupació de qualitat, fomentar la cohesió social i ajudar a vertebrar el territori,
amb actuacions de foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I)
i de digitalització de les empreses.
Palau del Parlament, 24 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent
i Ramió

Moció 182/XII del Parlament de Catalunya, sobre la transparència, les
eines de control democràtic i el compromís contra la corrupció
302-00226/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 58, 24.07.2020, DSPC-P 105

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de juliol de 2020, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència, les eines de control democràtic i el compromís contra
la corrupció (tram. 302-00226/12), presentada pel diputat Ferran Civit i Martí, del
Grup Parlamentari Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya (reg. 73779).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya:
a) Considera incompatible amb la necessària exemplaritat pública i el compromís
contra la corrupció que ha de guiar les institucions al capdavant de l’Administració pública que els poders de l’Estat se servissin de l’impacte de la Covid-19 com a
cortina de fum per a tapar l’anunci de l’existència d’un compte estranger nodrit per
presumptes comissions irregulars cobrades pel cap d’estat emèrit.
b) Manifesta que, atesa la informació de què es disposa, la presumpta corrupció
no es pot aïllar en una responsabilitat individual, sinó que ha afectat estructuralment
les principals institucions de l’Estat, amb el sistema d’opacitat i impunitat concertada amb què l’Estat espanyol ha protegit Joan Carles Borbó des que el dictador Francisco Franco el va designar successor seu el 22 de juliol de 1969.
1.15. Mocions
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1.15. Mocions

c) Denuncia l’acció concertada dels principals poders de l’Estat per a interpretar
la inviolabilitat establerta en la Constitució espanyola com una impunitat absoluta,
incompatible amb una democràcia plena, considera imprescindible que es respecti
la capacitat dels diferents òrgans de representació política d’arreu de l’Estat de fiscalitzar, investigar i opinar lliurement i, consegüentment:
1r. Expressa el seu rebuig davant les interpretacions legals impròpies d’un estat
de dret democràtic que han impedit que tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels Diputats i el Senat puguin dur a terme la investigació imprescindible de la
presumpta corrupció en aquest àmbit.
2n. Considera una necessitat democràtica la investigació en seu parlamentària,
amb transparència total, sobre l’origen dels diners i sobre els negocis opacs, que òbviament ha de servir per a depurar les responsabilitats que en puguin derivar a tots
els nivells.
3r. Considera necessària una investigació separada del paper de les institucions
de l’Estat en un possible encobriment dels presumptes delictes del rei emèrit, i jutja
com a especialment greus els indicis que els serveis secrets de l’Estat han pogut ésser emprats per a encobrir aquestes activitats, en comptes d’investigar-les.
2. El Parlament de Catalunya fa avinent que l’apartat XI de la Resolució 735/XII,
sobre la lluita contra la corrupció, exigeix uns mitjans públics exemplars en aquesta
lluita, celebra en aquest marc l’emissió per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del reportatge «El virus de la Corona», sobre les presumptes corrupcions
que afecten la Casa Reial espanyola, i lamenta que els mitjans de comunicació públics d’àmbit estatal no hagin afrontat aquest afer amb la mateixa voluntat d’exemplaritat, i al mateix temps recorda que aquell mateix apartat, per a garantir la missió de servei públic i el màxim rigor informatiu, constata que la Corporació no ha
programat cap contingut específic sobre els presumptes casos de corrupció objecte
de processos judicials que afecten l’expresident Jordi Pujol i insta a prendre mesures
per a contextualitzar la informació i oferir elements de judici a la ciutadania sobre
els diversos escàndols de presumpta corrupció que l’afecten.
3. El Parlament de Catalunya constata que el sentiment majoritari de la ciutadania de Catalunya, expressat repetidament en el vot a forces electorals republicanes i
en múltiples enquestes d’opinió, és de rebuig rotund de la monarquia, i d’acord amb
això insta el Govern a:
a) Estudiar i adoptar les accions legals pertinents per a eliminar qualsevol títol
o condecoració atorgats pel Govern a la institució monàrquica, així com els protocols que puguin implicar qualsevol vassallatge o tracte privilegiat i diferenciat, i per
a retirar subvencions i altres col·laboracions amb fundacions privades o públiques
presidides per la Casa Reial espanyola.
b) Estudiar les modificacions legals necessàries per a revertir qualsevol privilegi
econòmic encara vigent d’origen senyorial o monàrquic.
c) Reclamar a l’Ajuntament de Barcelona que revoqui immediatament l’actual
cessió d’ús del Palauet Albéniz a favor del cap de l’estat i de la seva família i que
cedeixi l’ús d’aquest palau a entitats culturals de la ciutat.
d) No convidar el cap d’estat i la seva família a cap acte organitzat o coorganitzat per la Generalitat.
e) Impulsar, en concert amb els ens locals, la revisió del nomenclàtor, per a aconseguir un país sense noms borbònics.
f) Liderar els esforços per a fiscalitzar la monarquia, atesa l’abdicació de les institucions de l’Estat a l’hora de fer aquesta fiscalització, i fer transparent qualsevol
arbitrarietat, opacitat i impunitat d’aquesta institució, i amb aquest objectiu, específicament:
1r. Encarregar al Departament de la Presidència l’elaboració d’una enquesta,
amb l’assessorament del Centre d’Estudis d’Opinió, sobre la percepció de la monarquia al conjunt de l’Estat espanyol, que abordi, si més no, el seu paper en el conflicte
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democràtic entre Catalunya i l’Estat espanyol, les preferències sobre monarquia o
república i l’impacte de la presumpta corrupció de Joan Carles I.
2n. Encarregar a l’Institut d’Estudis de l’Autogovern un informe de política comparada sobre els procediments de control democràtic de les monarquies europees
actuals, que permeti d’analitzar amb rigor les eines de control i els indicadors de
transparència i d’opacitat de la monarquia espanyola en relació amb institucions
anàlogues.
3r. Fer avinent al Consell Federal Suís la necessitat que congeli els comptes bancaris que el rei emèrit espanyol té en aquell país, a partir de l’informe politicojurídic
que Òmnium Cultural ja ha fet arribar a l’òrgan esmentat, en què es demana l’aplicació del mecanisme legal regulat per la llei federal suïssa del 2016 de congelació i
restitució de valors patrimonials d’origen il·lícit.
4. El Parlament de Catalunya s’adhereix a la preocupació expressada en el si del
Consell de Drets Humans de Nacions Unides, que en el seu darrer examen periòdic,
que va tenir lloc el proppassat 17 de juliol, ha denunciat de nou que a l’Estat espanyol es continuen vulnerant els drets de llibertat d’expressió i de reunió pacífica i
continua havent-hi casos d’ús excessiu de la força per part dels cossos armats i policials, i ha demanat, també, la reforma del delicte de sedició.
Palau del Parlament, 24 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent
i Ramió

Moció 183/XII del Parlament de Catalunya, sobre la política general i
les prioritats de país
302-00227/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 58, 24.07.2020, DSPC-P 105

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de juliol de 2020, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política general i les prioritats de país (tram. 302-00227/12), presentada pel diputat Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 73757) i pel Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 73777).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir totes les mocions aprovades
al llarg d’aquesta legislatura.
Palau del Parlament, 24 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent
i Ramió

1.15. Mocions
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1.30.

Altres tramitacions

1.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la fiscalitat municipal a
Catalunya
360-00019/12
DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 19, tinguda el
27.07.2020, DSPC-C 541.

Informe del Síndic de Greuges titulat «Salut i drets en la crisi de la
Covid-19»
360-00030/12
DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 19, tinguda el
27.07.2020, DSPC-C 541 .

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de
comunicació públics autonòmics
302-00224/12
REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 58, tinguda el 24.07.2020, DSPC-P 105.

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
200-00016/12
ACORD DEL PLE
Sessió 58, 21.07.2020, DSPC-P 103

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de juliol de 2020, ha adoptat la
Resolució 895/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 24/2020,
de mesures extraordinàries en matèria de personal (tram. 203-00049/12). Un cop
validat aquest decret llei, i d’acord amb l’article 158.4 del Reglament, s’ha sotmès a
votació la proposta de tramitar-lo com a projecte de llei, que ha estat aprovada per
68 vots a favor, 65 vots en contra i cap abstenció.
Aquest acord del Ple dona lloc a la tramitació com a projecte de llei del Decret
llei 24/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal.
D’acord amb l’article esmentat del Reglament, no s’hi poden presentar esmenes de
retorn.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Article 158.4 del Reglament del Parlament.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT, EXCLUSIVAMENT
AMB TEXT ALTERNATIU

Termini: atès el procediment d’urgència, 5 dies hàbils (del 30.07.2020 al 03.09.2020).
Finiment del termini: 04.09.2020; 10:30 h.
N. de la r.: El text del Decret llei, que es tramita com a Projecte de llei, va ésser publicat en el BOPC 633, del 30 de juny de 2020, a la pàgina 19.

3.01.01. Projectes de llei
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans telemàtics a les
seus judicials
250-01325/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 74459 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 27.07.2020
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 74459)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició del punt 1

1. Adquirir totes les llicències necessàries per poder-se celebrar videoconferències des de les sales de vistes i els altres espais (com sales multi usos) que les diferents seus judicials del territori utilitzin o puguin utilitzar per aquesta finalitat. Continuar dotant dels mitjans telemàtics existents a les seus judicials catalanes.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió del punt 2

2. Proveir de les connexions necessàries i suficients per tal que es puguin celebrar vistes simultànies en diferents jutjats de la mateixa seu judicial

Proposta de resolució sobre el reforç del personal dels jutjats
socials, mercantils i contenciosos administratius d’acord amb les
recomanacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
250-01359/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 74460 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 27.07.2020
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 74460)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 3

3. Avançar en la cobertura de les necessitats de personal actuals en el conjunt
dels òrgans judicials i fiscals de tot Catalunya, en coordinació amb la Secretari de
Govern del TSJC i les Secretaries de Coordinació Provincials, tot garantint la dotació adequada dels cinc nous òrgans judicials que es posaran en funcionament a la
tardor, la cobertura de vacants i baixes, i la provisió de reforços i perllongacions de
jornada en aquells òrgans judicials més necessitats i de conformitat amb les dotacions pressupostàries disponibles.

3.10.25. Propostes de resolució

64

BOPC 660
29 de juliol de 2020

4.

Informació

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir nou places de l’escala
general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors
Parlamentaris del Parlament de Catalunya
501-00002/11
EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2020

Acord de la Mesa del Parlament de 28 de juliol de 2020, pel qual es
disposa el compliment de la Sentència del 15 de juliol de 2020 de
la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs contenciós
administratiu núm. 3118/2020

La Sentència 3118/2020, del 15 de juliol, del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta, dictada en el procediment ordinari 54/18, seguit a instàncies de T. P. B., reconeix el dret de la demandant a la retroacció d’actuacions, a fi que se la convoqui de nou a la realització del
primer exercici de la tercera prova del concurs oposició lliure per a proveir nou places de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors
Parlamentaris (grup C1) del Parlament de Catalunya (BOPC 358, del 16 de març de
2017). La repetició de l’exercici no afectarà els aspirants que en el seu moment van
resultar seleccionats, sinó només l’actora i la resta dels aspirants que no van superar
el procés selectiu.
La lletra c de la base 7.1.1 de l’Acord de la Mesa del Parlament del 28 de febrer
de 2017, de convocatòria d’un concurs oposició lliure per a proveir nou places de
l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris (grup C1) del Parlament de Catalunya (BOPC 358, del 16 de març de
2017), estableix el següent:
«c) Tercera prova. Té caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis:
»Primer exercici. Consisteix en un supòsit pràctic relacionat amb l’activitat parlamentària. En el cas que el tribunal decideixi que la prova es faci amb
ordinador, s’utilitzaran els programes Word o Excel, i també es podrà valorar
l’ús i el coneixement d’aquests programes.
»El tribunal ha de fixar el temps per a fer aquest exercici, que no pot superar l’hora.
»La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per
a superar-lo és de 5 punts.
»Segon exercici. Consisteix a elaborar un document administratiu o diversos, d’acord amb les instruccions del tribunal.
»El tribunal ha de fixar el temps de durada d’aquest exercici, que no pot
superar l’hora.
»La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per
a superar-lo és de 5 punts.
»Per a valorar els exercicis, s’han de tenir en compte els coneixements
acreditats per l’aspirant, i també la qualitat dels documents pel que fa a l’exposició, la correcció ortogràfica, la presentació, la capacitat de síntesi i la
redacció.

4.90.10. Càrrecs i personal
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»El tribunal no ha d’avaluar el segon exercici dels aspirants que hagin
obtingut la qualificació de “no apte” en el primer exercici d’aquesta tercera
prova.
»La puntuació de la prova s’ha de determinar sumant les qualificacions
obtingudes en cadascun dels exercicis. Per a superar la prova, cal haver superat tots els exercicis.»
Mitjançant acord del tribunal qualificador, el lloc, la data i l’hora de realització
de l’exercici esmentat es publicarà al web del Parlament https://www.parlament.cat/
web/actualitat/concursos-oposicions/index.html.
En virtut d’això, i vist que s’ha seguit el tràmit que estableixen els Estatuts del
règim i el govern interiors amb relació a l’òrgan de representació del personal del
Parlament, fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts, la Mesa del
Parlament
Acorda:

1. Executar la Sentència 3118/2020, del 15 de juliol de 2020, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta, que
ha recaigut en el procediment ordinari 54/18. Convocatòria 501-00002/11 del concurs oposició lliure per a proveir nou places de l’escala general d’administrador o
administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya
(BOPC 358, del 16 de març de 2017), corresponent a l’oferta d’ocupació pública del
Parlament de l’any 2016.
2. Publicar la llista dels aspirants que seran convocats a la realització del primer
exercici de la tercera prova de la fase d’oposició, i que figuren en l’annex I.
3. Encomanar al tribunal que, juntament amb la nova convocatòria del primer
exercici de la tercera prova, faci públiques de manera desglossada la puntuació que
van obtenir en el primer exercici i en el segon exercici d’aquesta prova els aspirants
convocats, amb la finalitat que els que van obtenir una qualificació de «no apte» puguin comprovar si no la van superar a causa de la nota obtinguda en el segon exercici, ja que tots dos són eliminatoris.
Davant d’aquesta resolució, les parts legitimades podran promoure incident
d’execució de sentència davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
Contenciosa Administrativa, de conformitat amb el que disposen els articles 7 i 109
de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general
Annex I. Admesos a la nova realització del primer exercici de la tercera
prova

Torn lliure
Cognoms i nom
Bergadà Pujol, Carlota
Calvet Pagès, Eva
Campos Abad, Roser
Crespo Fraile, Victoria Aida
Expósito Agut, Montserrat
Feliu Terré, Montserrat
Fernández Parada, María Dolores
García García, Adela
Izquierdo Bosque, Maria Isabel
Marín Ferreres, Marta
Paloma Sánchez, Joan Ignasi
4.90.10. Càrrecs i personal
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4.90.10. Càrrecs i personal

Piquero Félez, Brígida
Pla Cuenca, Patrícia
Portales Romero, Gemma
Portet Sullà, Xavier
Prats Boldú, Teresa
Puig Martínez, Mercè
Redondo Calderón, Albert
Rius Fulquet, Marta
Sala Coderch, Elisabet
Santana Quilez, Milagrosa
Serra Vázquez, Jordi
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