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Proposta d’audiència en ponència de Petra Saiz Antón, presidenta del Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal 
de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01597/11
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administratiu 
de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció 
de les municipalitzacions
352-01598/11
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència de Joaquín Tornos, catedràtic de dret administra-
tiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de 
les municipalitzacions
352-01599/11
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en ponència d’Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de dret del 
treball i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de 
Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01600/11
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les federacions de la Unió 
General dels Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent 
del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les mu-
nicipalitzacions
352-01601/11
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la federació dels serveis 
a la ciutadania de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció 
de les municipalitzacions
352-01602/11
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sánchez Graells, professor de dret i ex-
pert en contractació pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació ur-
gent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
352-01608/11
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Observatori de Contrac-
tació Pública amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós 
de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01609/11
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Comellas, advocada i experta en contrac-
tació pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós 
de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01610/11
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en comissió de Julia Ortega Bernardo, professora de dret, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal 
de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01611/11
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General dels Tre-
balladors amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós 
de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01612/11
Sol·licitud 69
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal 
de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01613/11
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Central Sindical Inde-
pendent i de Funcionaris amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent 
del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les mu-
nicipalitzacions
352-01614/11
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en comissió de Pilar Castillejo Medina, tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Ripollet, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent 
del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les mu-
nicipalitzacions
352-01615/11
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Boada Cos, regidor de l’Ajuntament de 
Sabadell, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós 
de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01616/11
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Colomer i Missé, expert i tècnic en pro-
cessos de municipalització, amb relació a la Proposició de llei de modificació ur-
gent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
352-01617/11
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Casals i Ció, alcalde de Navàs, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal 
de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01618/11
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Barcelo-
na amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei 
municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01647/11
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal 
de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01648/11
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de dret 
administratiu, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós 
de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01649/11
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència de Joan Mauri i Majós, professor titular de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de 
protecció de les municipalitzacions
352-01650/11
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en ponència de Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular 
de dret administratiu de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria 
de protecció de les municipalitzacions
352-01651/11
Sol·licitud 71
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Proposta d’audiència en ponència de Marc Pifarré i Estrada, secretari general de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de 
protecció de les municipalitzacions
352-01652/11
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós 
de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01653/11
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència de David Saldoni, alcalde de Sallent, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de 
Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01654/11
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència d’Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal 
de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01655/11
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència de Joan Rabasseda, alcalde d’Arenys de Munt, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei mu-
nicipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01656/11
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència de Juli Fernàndez, alcalde de Sabadell, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal 
de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01657/11
Sol·licitud 73

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
200-00010/11
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 73
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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 l’arquitectura
200-00003/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 38, 28.06.2017, DSPC-P 71

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de juny de 2017, ha debatut 
el Dictamen de la Comissió de Territori referent al Projecte de llei de l’arquitectura 
(tram. 200-00003/11) i les esmenes reservades pels grups parlamentaris].

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia i amb els articles 
121 i 122 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de l’arquitectura

Preàmbul
Aquesta llei s’emmarca en la competència exclusiva de la Generalitat en orde-

nació del territori i el paisatge i en urbanisme, matèries que inclouen, en tot cas i 
respectivament, l’establiment de les directrius d’ordenació i gestió del territori, del 
paisatge i de les actuacions que hi incideixen, i el règim de la intervenció adminis-
trativa en l’edificació, la urbanització i l’ús del sòl i el subsol, d’acord amb els apar-
tats 1.a i 5.d de l’article 149 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Així mateix, l’article 159.3 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat 
de Catalunya competències en matèria de contractació dels òrgans de les adminis-
tracions públiques catalanes, en el marc de la legislació bàsica en aquesta matèria.

Els objectius d’aquesta llei tenen el fonament bàsic en la posició expressada per 
la Unió Europea en la Resolució del Consell del 12 de febrer de 2001, sobre la qua-
litat arquitectònica en l’entorn urbà i rural (2001/C 73/04), que afirma que en les 
polítiques regionals i de cohesió comunitàries s’han de tenir en compte la dimensió 
cultural i la qualitat del tractament físic dels espais, i que l’arquitectura comporta 
una prestació intel·lectual, cultural i artística professional. El servei arquitectònic 
és, per tant, un servei professional, tant cultural com econòmic, amb el benentès 
que tant l’arquitectura com, sobretot, l’urbanisme requereixen una participació i una 
col·laboració entre diverses disciplines professionals, com ara l’arquitectura, l’arqui-
tectura tècnica, les enginyeries, les enginyeries tècniques, la sociologia, l’ecologia, 
l’economia, la geografia i l’advocacia, imprescindibles per a assolir la complexitat 
del procés arquitectònic, urbanístic i paisatgístic.

En la dita Resolució del Consell cal remarcar també la recomanació als estats 
membres que intensifiquin els esforços en pro d’un millor coneixement de l’arqui-
tectura i del disseny urbanístic, del seu foment, i d’una més gran sensibilització i 
formació dels promotors i dels ciutadans respecte a la cultura arquitectònica urbana 
i paisatgística. En aquest sentit, la Resolució defensa que es tinguin en compte el 
caràcter específic del servei arquitectònic en les decisions i accions que ho reque-
reixin, el foment de la qualitat arquitectònica mitjançant polítiques exemplars de 
construcció pública i l’intercanvi d’informació i d’experiències actives en l’àmbit 
arquitectònic.

També la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 7 de 
setembre de 2005, relativa al reconeixement de qualificacions professionals, mani-
festa que «la creació arquitectònica, la qualitat de les construccions, la seva inserció 
harmoniosa en l’entorn, el respecte dels paisatges naturals i urbans, i també del pa-
trimoni col·lectiu i privat, revesteixen un interès públic».
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Així mateix, cal considerar les Conclusions del Consell del 24 de maig de 2007 
sobre la contribució dels sectors cultural i creatiu a la realització dels objectius de 
Lisboa (2007/C 311/07), que subratllen que les activitats culturals i la indústria de la 
creació, entre les quals hi ha l’arquitectura, són primordials en l’estímul de la inno-
vació i la tecnologia i són vectors essencials d’un creixement econòmic sostenible i 
de la cohesió social.

D’altra banda, en les Conclusions del Consell relatives a l’arquitectura, contribu-
ció de la cultura al desenvolupament sostenible (2008/C 319/05), es pren en consi-
deració que «les ciutats europees s’enfronten avui dia a importants reptes: l’evolució 
demogràfica i les seves conseqüències quant a l’expansió urbanística, els reptes me-
diambientals i la lluita contra el canvi climàtic, el manteniment de la cohesió social, 
en particular en un context de canvi econòmic i cultural, la protecció i la valoració 
del patrimoni arquitectònic i cultural», i que «la resposta que cal donar a aquests 
reptes passa pel desenvolupament urbà sostenible, enfocament integrat i creatiu en 
el qual la cultura, l’economia, la qüestió social i el medi ambient tenen un paper 
igualment important». Així mateix, s’afirma que el desenvolupament urbà sosteni-
ble implica, entre altres accions, «prestar atenció especial a la qualitat i la diversitat 
arquitectòniques, elements de la diversitat cultural, a la preservació i la valoració del 
patrimoni i a la identitat singular dels paisatges naturals o urbans». En les mateixes 
Conclusions del Consell es convida els estats membres a: 

– Comprometre’s al fet que l’arquitectura tingui un paper de síntesi i d’innovació 
en el procés de desenvolupament sostenible ja des de la fase de concepció d’un pro-
jecte arquitectònic, urbà o paisatgístic o de rehabilitació d’un paratge.

– Contribuir al desenvolupament del potencial de creixement econòmic i d’ocu-
pació de l’arquitectura, indústria cultural i creativa.

– Promoure l’educació sobre arquitectura, i també sobre el patrimoni i les condi-
cions de vida, en particular mitjançant l’educació artística i cultural.

– Promoure la formació inicial i contínua del col·lectiu d’arquitectes, urbanistes 
i paisatgistes en matèria de desenvolupament sostenible.

D’altra banda, s’ha de considerar la Decisió núm. 406/2009/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, del 23 d’abril de 2009, sobre l’esforç dels estats membres 
per reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle amb la finalitat de donar 
compliment als compromisos adquirits per la Comunitat fins al 2020, que estableix 
objectius nacionals vinculants de reducció de les emissions de CO2, i la Directiva 
2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de maig de 2010, relativa a 
l’eficiència energètica dels edificis, que en els articles 6 i 7 determina que els estats 
membres han d’adoptar les mesures per a garantir que en els nous edificis o en les 
reformes importants en edificis, abans de l’inici de les obres, es consideri i es tingui 
en compte la viabilitat tècnica, mediambiental i econòmica d’instal·lacions alternati-
ves d’alta eficiència. L’article 9 d’aquesta mateixa directiva determina que els estats 
membres s’han d’assegurar que, a tot tardar el 31 de desembre de 2020, tots els edi-
ficis nous siguin edificis de consum d’energia quasi nul, i que a partir del 31 de de-
sembre de 2018 els edificis nous que estiguin ocupats i siguin propietat d’autoritats 
públiques siguin edificis de consum d’energia quasi nul.

En aquest mateix sentit s’ha de considerar el document de Recomanacions (UE) 
2016/1318 de la Comissió, del 29 de juliol, sobre les directrius per a promoure els 
edificis de consum d’energia quasi nul i les millors pràctiques per a garantir que 
abans que finalitzi el 2020 tots els edificis nous siguin edificis de consum d’energia 
quasi nul.

En darrer terme, el 28 de març de 2014 es va publicar en el diari oficial de la 
Unió Europea la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 
26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 
2004/18/CE, que, entre altres aspectes, persegueix que en la selecció de l’oferta més 
avantatjosa en els processos de licitació dels contractes públics i en la valoració de 
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la relació qualitat-preu es pugui donar prioritat a la qualitat o a consideracions me-
diambientals i socials.

En aquest sentit, aquesta llei, dins el marc legislatiu bàsic de contractes del sec-
tor públic, minimitza la importància de criteris econòmics i aposta decididament 
per prioritzar els aspectes qualitatius sobre el preu o cost dels concursos d’idees i la 
redacció de projectes que es licitin. D’altra banda, aquesta directiva considera que, 
de conformitat amb la Directiva 2004/17/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
caldrà revisar i modernitzar les normes vigents a fi d’incrementar l’eficiència de la 
despesa pública, facilitant, en particular, la participació de les petites i mitjanes em-
preses en la contractació pública, i de permetre que els contractants utilitzin millor 
la contractació pública en suport d’objectius socials comuns.

D’acord amb aquests fonaments, els objectius d’aquesta llei són fer ressaltar i 
valorar el paper públic de l’arquitectura i de l’urbanisme i distingir-los com a fona-
ments per al benestar i la cohesió social, la millora ambiental, l’eficiència energètica 
i la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle, com a elements constructors de la 
identitat del país, partint de l’experiència europea convenientment adaptada a la rea-
litat catalana. Així mateix, s’estableixen els mecanismes de contractació pública per 
a impulsar la qualitat arquitectònica.

En un altre ordre de coses, tot i que etimològicament «urbanisme» té a veure 
amb l’ordenació de la ciutat, la realitat indica que la majoria de fenòmens que passen 
a dins dels municipis des del punt de vista físic estan directament relacionats amb el 
que succeeix al seu rerepaís, el hinterland immediat, raó per la qual des de la meitat 
del segle xx la reflexió urbanística incorpora gradualment la interrelació amb la pla-
nificació física d’àmbits superiors al municipi i la planificació econòmica, i també 
la perspectiva ambiental. Per tant l’urbanisme actualment no es altra cosa que una 
perspectiva global de la relació de les persones amb el medi en què es desenvolupen, 
que fa que l’ordenació del sòl en sigui l’eix, la qual cosa obliga precisament a vetllar 
perquè la planificació urbanística sigui adequada als objectius de qualitat arquitec-
tònica i dels espais urbans resultants quan es desenvolupin les seves determinacions, 
tal com estableix la Carta de Leipzig sobre ciutats europees sostenibles, aprovada en 
la reunió informal de ministres de desenvolupament urbà i cohesió territorial cele-
brada a Leipzig els dies 24 i 25 de maig de 2007: «[...] A llarg termini, les ciutats no 
poden satisfer llur funció de motor de progrés social i creixement econòmic tal com 
es descriu en l’estratègia de Lisboa, tret que siguem capaços de mantenir l’equilibri 
social, de protegir llur diversitat cultural i d’establir una elevada qualitat pel que fa 
al disseny, l’arquitectura i el medi ambient [...]»; «[...] la interacció entre l’arquitec-
tura i la planificació urbana i d’infraestructures s’ha d’intensificar per tal de poder 
crear espais públics atractius i humans [...]».

Aquesta llei s’estructura en tres capítols, una disposició transitòria i dues dispo-
sicions finals.

El capítol primer, relatiu a les disposicions generals, conté l’objecte de la Llei, 
defineix l’arquitectura i els seus valors als efectes d’aquesta llei, formula les finali-
tats i determina l’interès públic de l’arquitectura.

El capítol segon estableix les mesures de divulgació de l’arquitectura i d’impuls 
de la qualitat arquitectònica. Es divideix en dues seccions.

La secció primera s’ocupa de les mesures de difusió, sensibilització i coneixe-
ment de l’arquitectura per part de les administracions públiques.

La secció segona estableix les mesures d’impuls de la qualitat arquitectònica per 
part de les administracions públiques de Catalunya; crea els Premis Catalunya en 
l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït amb l’objectiu de reconèixer les 
millors aportacions a l’arquitectura, al procés arquitectònic i a la qualitat arquitectò-
nica, i crea també el Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya 
com a òrgan assessor i consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria de 
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qualitat arquitectònica. Aquesta secció també regula els organismes consultius de 
qualitat arquitectònica de les administracions locals.

El capítol tercer, relatiu a les normes complementàries a la contractació, incideix 
en la necessitat de fomentar la col·laboració simultània i coordinada de totes les dis-
ciplines professionals que participen en el procés arquitectònic, per tal d’aconseguir 
la màxima continuïtat entre les fases de concepció del projecte i de la seva realitza-
ció en obra, a fi que la qualitat arquitectònica sigui l’objectiu comú entre totes elles. 
Aquest capítol es divideix en dues seccions.

La secció primera regula les disposicions generals de la contractació del procés 
arquitectònic, com un procediment complet i complex referit a la planificació, pro-
jecció, direcció d’obres i direcció d’execució de l’obra i execució d’edificacions i la 
urbanització d’espais públics que requereix un desenvolupament pluridisciplinari i 
coherent amb els objectius fixats per l’òrgan de contractació.

Aquesta secció primera estableix els subjectes obligats i les modalitats de con-
tractació, el compliment dels valors inherents a l’arquitectura, els criteris de valo-
ració de les proposicions tècniques i dels valors orientatius per a calcular el valor 
estimat de licitació dels diferents contractes relacionats amb el procés arquitectònic. 
Així mateix, estableix la composició i les normes de funcionament dels jurats dels 
concursos d’idees i dels concursos de projectes per a la contractació dels serveis del 
procés arquitectònic que han de propiciar la presencia pluridisciplinària dels experts 
professionals. A més, aquesta secció reforça la transparència i la publicitat de la 
contractació del procés arquitectònic, i la responsabilitat en la gestió dels projectes 
i l’execució de les obres.

La secció segona del capítol tercer regula les especificitats de les modalitats 
de contractació. Així, regula les especificitats dels concursos d’idees d’arquitectura 
destinats a orientar la decisió de l’Administració d’intervenir en situacions territo-
rials en què l’assumpció de diferents valors i supòsits alternatius de disseny pot con-
duir a resultats molt diferents entre ells mateixos.

També es regulen les especificitats de la contractació del procés arquitectònic. 
Primerament, s’estableix la licitació dels concursos d’idees d’arquitectura mitjançant 
el procediment obert de concurs de projectes.

Tot seguit es possibilita, amb caràcter potestatiu, la contractació conjunta de la 
redacció de projectes i la direcció d’obra que, a més de consolidar una pràctica habi-
tual tant en l’àmbit públic com en el privat, contribueix a l’eficiència i la millora de 
la qualitat del procés arquitectònic, atès que permet que en un procés de la natura-
lesa i la complexitat com aquest es puguin aplicar a l’obra els coneixements plasmats 
en la redacció del projecte en les condicions de garantia dels paràmetres qualitatius 
que s’hi marquen i facilita el control econòmic de l’obra.

D’altra banda, s’estableix com a criteri general per a la contractació del procés 
arquitectònic la utilització del concurs de projectes amb selecció del nombre de par-
ticipants, en el qual els candidats han d’ésser convidats a presentar proposicions. 
Aquestes modalitats tenen l’objectiu de garantir i propiciar la licitació, per a afavorir 
els valors de qualitat arquitectònica que estableix aquesta llei.

També potencia les condicions de participació en els procediments de licitació 
de projectes del procés arquitectònic, que permetin una competència real i efectiva, 
fomentant el lliure accés i la igualtat real de condicions mitjançant la participació de 
petits despatxos, joves professionals i altres col·lectius.

Així mateix, estableix les especificitats relatives a l’admissibilitat de variants o 
millores del projecte arquitectònic per part de l’empresa adjudicatària en els con-
tractes d’obres, la qual ha de sol·licitar un informe a les empreses o els professionals 
redactors del projecte.

Aquesta secció també s’ocupa de les especificitats de la contractació conjunta 
de l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra; de la concessió de la construcció i 
explotació d’obra de procés arquitectònic, i de les especificitats relatives als criteris 



BOPC 458
5 de juliol de 2017

1.01.01. Lleis 11 

vinculats als valors inherents a l’arquitectura en la contractació de la redacció dels 
instruments de planejament urbanístic i dels projectes d’urbanització, per la seva ín-
tima i inseparable vinculació a la qualitat arquitectònica, la sostenibilitat, l’eficiència 
energètica i la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle.

La Llei es complementa amb una disposició transitòria relativa als expedients en 
matèria de contractació que regula iniciats abans que hagi entrat en vigor, als quals 
no s’apliquen les especificitats que s’hi estableixen.

En darrer terme, la primera de les dues disposicions finals garanteix la neutra-
litat de la Llei amb relació a les competències i atribucions dels diversos col·lectius 
professionals que actuen en el procés arquitectònic, mentre que la segona habilita el 
Govern per a adaptar a la baixa el límit per a determinar els supòsits de contractes 
dels serveis del procés arquitectònic subjectes a aquesta llei.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és establir mesures de foment i impuls de la qualitat 

arquitectònica i urbanística, i de la contractació de la redacció de projectes, de la 
direcció i de l’execució de les edificacions i de la urbanització dels espais públics, 
exclosos els treballs d’enginyeria civil regulats per la legislació d’obra pública, per-
què les apliquin les administracions públiques de Catalunya i els ens, organismes i 
entitats que en depenen.

Article 2. L’arquitectura i els seus valors
1. Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per arquitectura el resultat del 

procés de projectar, dirigir, construir, rehabilitar i mantenir, durant tot llur cicle de 
vida, els edificis i els espais públics urbans resultants dels processos de gestió i exe-
cució del planejament urbanístic en els quals es desenvolupa l’activitat humana, amb 
la participació i la col·laboració de diverses disciplines professionals per a assolir-ne 
tota la complexitat.

2. L’urbanisme, entès com a perspectiva global de la relació dels assentaments 
humans amb el medi en què es desenvolupen les activitats humanes, i la planifica-
ció urbanística, com a tècnica que integra la planificació física amb l’econòmica i 
ambiental, en què participen diverses disciplines professionals per a resoldre’n tota 
la complexitat, tenen incidència en l’arquitectura en tant que contribueixen a la con-
figuració dels espais públics urbans i de les construccions.

3. Els valors de qualitat inherents a l’arquitectura, que aquesta llei vol protegir, 
són: 

a) La idoneïtat i la qualitat tècnica de les construccions per a acollir els usos pre-
vistos i, si escau, admetre capacitats funcionals més àmplies o poder-s’hi adaptar 
durant tot llur cicle de vida, i també la idoneïtat del manteniment d’aquestes cons-
truccions.

b) La millora de la qualitat de vida de les persones, procurant per llur benestar i 
confort en un entorn segur i accessible.

c) La contribució a la cohesió social i a la millor relació dels ciutadans amb llur 
dimensió artística i cultural.

d) L’adequació a l’entorn i el paisatge dels assentaments urbans o dels espais 
oberts.

e) La sostenibilitat en els vessants mediambiental, econòmic i social, i el com-
promís col·lectiu amb l’eficàcia energètica dels edificis i la reducció de les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle.

f) La bellesa, l’interès artístic i llur aportació al debat cultural.
4. La qualitat arquitectònica es mesura per la satisfacció òptima, ponderada i efi-

cient de tots i cadascun dels valors definits per l’apartat 3 en un projecte i l’obra que 
en resulta, de manera unitària i global, tant pel que fa a la diversitat dels aspectes 
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que cal considerar com a la continuació del procés creatiu des del primer disseny 
fins al final de l’obra, i ha d’integrar en totes les seves fases la dimensió de l’explo-
tació i el manteniment adequat dels edificis i dels espais públics.

Article 3. Finalitats
Aquesta llei té les finalitats següents: 
a) Promoure la difusió i el foment dels valors de l’arquitectura i l’urbanisme.
b) Fer valer el patrimoni construït existent i potenciar el coneixement que en té 

la ciutadania.
c) Impulsar la innovació, la creativitat i la qualitat en l’arquitectura, i vetllar de 

manera continuada per l’establiment del marc necessari per a afavorir els valors in-
herents a l’arquitectura, especialment mitjançant la utilització d’instruments tecno-
lògics aplicats al procés constructiu que permetin disposar de models d’informació 
integrada dels edificis.

d) Promoure l’educació sobre l’arquitectura, el patrimoni construït, i llur incidèn-
cia sobre les condicions i la qualitat de vida, i també la importància del seu mante-
niment en la fase d’explotació.

e) Promoure el paper de síntesi i d’innovació de l’arquitectura en els processos 
d’edificació i la seva execució, i també el seu potencial d’afavoriment del desenvo-
lupament sostenible, l’eficiència energètica i la reducció de gasos amb efecte d’hi-
vernacle.

f) Contribuir al desenvolupament del potencial de creixement econòmic i d’ocu-
pació que té l’arquitectura.

g) Establir mecanismes en la contractació administrativa dels ens, organismes 
i entitats que integren el sector públic de Catalunya subjectes a la legislació sobre 
contractes del sector públic, que reforcin els valors de la qualitat arquitectònica de-
finits per l’article 2, durant tot el procés de creació arquitectònica, explotació i man-
teniment de les edificacions.

h) Fomentar la participació simultània i coordinada de totes les disciplines pro-
fessionals que participen en el procés arquitectònic, respectant les atribucions pro-
fessionals que deriven de la legislació aplicable en matèria d’edificació i d’urba-
nisme, per tal d’aconseguir la màxima continuïtat entre la fase de concepció dels 
projectes arquitectònics i la de la realització en obra, a fi que la qualitat arquitectò-
nica sigui l’objectiu i la responsabilitat comuns de totes elles.

i) Fer valer l’arquitectura com a element intrínsecament lligat a la configuració 
històrica del paisatge, tant pels seus valors patrimonials i identitaris com per les se-
ves característiques constructives respectuoses amb l’entorn.

Article 4. Interès públic de l’arquitectura
La creació arquitectònica és d’interès públic, d’acord amb els valors a què fa re-

ferència l’article 2. Les administracions públiques de Catalunya han de divulgar-la i 
impulsar-la, de conformitat amb aquesta llei.

Capítol II. Mesures de divulgació de l’arquitectura i d’impuls de la 
qualitat arquitectònica

Article 5. Disposició general
Les administracions públiques de Catalunya han de fomentar els valors de l’ar-

quitectura i la qualitat arquitectònica, i llur reconeixement i promoció. Amb aquesta 
finalitat, han d’adoptar mesures per a: 

a) La difusió, la sensibilització i el coneixement de l’arquitectura i el patrimoni 
construït que s’ajustin als valors de l’article 2.

b) L’impuls de la qualitat arquitectònica.
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Secció primera. Mesures de difusió, sensibilització i coneixement de 
l’arquitectura

Article 6. Divulgació de l’arquitectura 
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar actuacions en els 

àmbits de la recerca i del debat propi de l’arquitectura, d’acord amb els valors esta-
blerts per l’article 2.

2. L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar les mesures següents: 
a) Impulsar l’edició de publicacions de recerca, divulgació i reconeixement de la 

qualitat arquitectònica dels edificis i dels espais públics.
b) Promoure l’ensenyament de l’arquitectura, del patrimoni construït en el seu 

vessant pluridisciplinari i dels aspectes que tenen incidència en la qualitat de vida 
de les persones.

c) Promoure que els organismes competents en matèria de relacions internacio-
nals i els departaments competents en matèries relacionades amb la qualitat arqui-
tectònica adoptin, amb la col·laboració de les corporacions i organitzacions dels pro-
fessionals que intervenen en el procés arquitectònic, les mesures de coordinació i els 
programes necessaris de suport i foment internacional de l’arquitectura.

d) Promoure la innovació i el coneixement de l’arquitectura mitjançant la recer-
ca, la formació i la divulgació.

Secció segona. Mesures d’impuls de la qualitat arquitectònica

Article 7. Impuls de la qualitat arquitectònica 
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar la qualitat arqui-

tectònica, la recerca i la innovació en l’àmbit de llurs actuacions.
2. L’Administració de la Generalitat ha de promoure mesures de distinció de la 

qualitat arquitectònica dels edificis i dels espais públics contemporanis i del patri-
moni construït.

3. Les administracions locals, en el marc de llurs competències i atribucions, han 
d’adoptar les mesures necessàries per a fomentar i promoure la qualitat arquitectòni-
ca en els municipis per mitjà de les determinacions del planejament urbanístic, l’im-
puls d’accions per a la millora de la qualitat i la integració de criteris específics de 
qualitat arquitectònica en els plecs de contractació de projectes, de direcció d’obres, 
de direcció d’execució d’obra i d’execució de l’obra, i també de la urbanització dels 
espais públics.

4. Les mesures a què fa referència l’apartat 3 es poden aplicar de manera especí-
fica per mitjà dels instruments següents: 

a) La formulació, la modificació o la revisió del planejament urbanístic general, 
amb la finalitat d’identificar i delimitar els elements i els àmbits subjectes a mesures 
específiques per a millorar la qualitat arquitectònica d’edificis i conjunts urbans, i la 
concreció d’aquestes mesures.

b) L’aprovació d’ordenances municipals que prevegin mesures concretes relatives 
a la millora i la preservació de la qualitat arquitectònica dels edificis.

c) L’execució d’actuacions concretes destinades a millorar el paisatge urbà.
d) L’establiment de distincions, premis i reconeixements a les bones pràctiques 

atorgats per col·lectius de professionals i persones físiques i jurídiques que interve-
nen en el procés arquitectònic.

e) El foment de la participació ciutadana en el coneixement i la difusió de la qua-
litat arquitectònica.
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Article 8. Premi Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni 
Construït 
1. Es creen els Premis Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni 

Construït amb l’objectiu de reconèixer les millors aportacions a l’arquitectura, al 
procés arquitectònic i a la qualitat arquitectònica.

2. El Govern ha d’establir per reglament el règim jurídic, la periodicitat, la dota-
ció econòmica i els aspectes específics de la convocatòria dels Premis Catalunya en 
l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït.

Article 9. Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya
1. Es crea el Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya, com 

a òrgan assessor i consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria de qua-
litat arquitectònica i urbanística.

2. La composició i el funcionament del Consell de Qualitat Arquitectònica i Ur-
banística de Catalunya s’han d’establir per reglament. Aquest Consell és presidit pel 
conseller competent en matèria de territori, i en la seva composició s’ha de garantir 
que, a més de l’Administració de la Generalitat i els ens locals, hi siguin representa-
des les diferents disciplines professionals que participen en el procés arquitectònic i 
en la planificació urbanística i les relacionades amb el patrimoni construït, i s’ha de 
procurar que es respecti la paritat entre homes i dones.

3. Són funcions del Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya: 
a) Assessorar i informar el Govern sobre les matèries relacionades amb la qua-

litat arquitectònica i urbanística, especialment amb relació a les finalitats que esta-
bleix aquesta llei.

b) Emetre els informes en els àmbits singulars o d’especial interès per llur va-
lor històric, artístic, social, paisatgístic i ambiental que s’estableixin per reglament.

c) Proposar els criteris i continguts tècnics en matèria de qualitat arquitectònica 
que han de tenir en compte els òrgans competents en la gestió i la contractació ad-
ministrativa de les obres arquitectòniques.

d) Fer els informes d’avaluació anual dels resultats i les propostes d’actuació per 
a l’aplicació d’aquesta llei i el compliment de les seves finalitats.

e) Proposar les millores en les actuacions i, si escau, les modificacions normati-
ves necessàries per al compliment de les finalitats d’aquesta llei.

f) Assessorar i proposar els Premis Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del 
Patrimoni Construït.

g) Proposar continguts formatius sobre l’arquitectura en els estudis universitaris 
i la resta de nivells del sistema educatiu pel que fa a la seva incidència en l’entorn 
urbà i social.

h) Proposar actuacions per al foment de la recerca tècnica i la innovació en l’àm-
bit de la qualitat arquitectònica.

i) Recomanar línies d’ensenyament per a millorar els estudis en matèria arqui-
tectònica en les escoles universitàries de les diverses titulacions que intervenen en 
el procés arquitectònic.

j) Coordinar-se amb el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habi-
tatge en l’àmbit de la promoció pública d’habitatges.

Article 10. Organismes consultius de qualitat arquitectònica de les 
administracions locals
1. Les administracions locals de Catalunya, per a desenvolupar els objectius de 

qualitat arquitectònica definits per aquesta llei, poden crear organismes consultius 
de qualitat arquitectònica i urbanística. En la composició d’aquests organismes hi 
han d’estar representats els diferents àmbits professionals i empresarials que hi par-
ticipen o que estan relacionats amb el procés arquitectònic, l’urbanisme i el patri-
moni construït, i s’ha de procurar que es respecti la paritat entre homes i dones. Els 
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municipis de menys de vint mil habitants poden sol·licitar als consells comarcals la 
creació d’organismes consultius de qualitat arquitectònica.

2. Els organismes consultius de qualitat arquitectònica i urbanística de les admi-
nistracions locals, en els supòsits determinats en el planejament urbanístic general 
que estableix l’article 7.4.a, han d’emetre, amb caràcter previ a l’atorgament de la 
llicència urbanística, un informe preceptiu amb relació a les mesures concretes que 
s’hi determinen relatives a la qualitat arquitectònica per a l’execució d’obres de nova 
construcció d’edificis, de rehabilitació o reforma que n’alteri la configuració arqui-
tectònica, i que requereixin un projecte tècnic de conformitat amb la legislació en 
aquesta matèria. Aquest informe s’ha de sol·licitar i s’ha d’emetre simultàniament 
als informes tècnics municipals. Si aquest informe no s’emet en el termini previst, 
es poden continuar les actuacions per a l’atorgament de la llicència.

Capítol III. Normes complementàries a la contractació

Secció primera. Disposicions generals

Article 11. La contractació del procés arquitectònic i dels instruments 
de planejament urbanístic
1. Als efectes del que disposa aquest capítol, s’entén per procés arquitectònic 

el procediment complex i complet referit a la planificació, la projecció, la direcció 
d’obra, la direcció d’execució de l’obra i l’execució de les edificacions i la urbanit-
zació d’espais públics que, partint dels objectius de qualitat arquitectònica que l’han 
de presidir, requereix un desenvolupament pluridisciplinari i coherent amb els re-
quisits exigits, d’acord amb els objectius i els criteris de solució fixats per l’òrgan de 
contractació d’aquest procés.

2. S’entén per instruments de planejament urbanístic els plans i els programes 
amb els continguts que fixa la legislació urbanística.

Article 12. Subjectes obligats i modalitats de contractació
1. Els ens, organismes i entitats que integren el sector públic de Catalunya sub-

jectes a la legislació sobre contractes del sector públic han de contractar el procés 
arquitectònic i els instruments de planejament urbanístic d’acord amb l’esmentada 
legislació, amb les especificitats que determina aquest capítol per a les modalitats 
següents: 

a) Concursos d’idees d’arquitectura i de planejament urbanístic.
b) Contractació de serveis del procés arquitectònic.
c) Contractació conjunta de l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra i con-

cessió de construcció i explotació d’obra del procés arquitectònic.
d) Contractació de la redacció dels instruments de planejament urbanístic i dels 

projectes d’urbanització.
2. Resten subjectes a les especificitats determinades per aquest capítol els con-

tractes de les lletres b, c i d que requereixen un projecte d’edificació de nova cons-
trucció, rehabilitació o reforma definit per la legislació en matèria d’ordenació de 
l’edificació amb un valor estimat del contracte igual o superior als 60.000 euros. 
Igualment resten subjectes a les determinacions d’aquest capítol els contractes es-
mentats, amb un valor estimat inferior, si l’òrgan de contractació, atenent llur singu-
laritat i rellevància, així ho resol de manera motivada.

Article 13. Criteris de valoració
1. El Govern, a proposta del Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de 

Catalunya i amb els informes previs de la Junta Consultiva de Contractació Admi-
nistrativa i de la Comissió de Govern Local de Catalunya, ha d’aprovar mitjançant 
acord criteris orientatius relatius a: 

a) Els criteris de valoració de les proposicions tècniques que incorporen valors 
inherents a l’arquitectura i que permetin determinar quina és l’oferta més avantatjo-
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sa sota els principis de no-discriminació i objectivitat, i sempre que aquests criteris 
estiguin directament vinculats a l’objecte del contracte.

b) Els valors orientatius, a partir dels de referència de mercat publicats, del preu 
estimat dels diferents contractes de serveis relacionats amb el procés arquitectònic i 
instruments de planejament urbanístic i els d’execució d’obres, per calcular el valor 
estimat per la licitació.

2. Els criteris orientatius a què fa referència l’apartat 1 s’han de tenir en comp-
te en les licitacions dels procediments de contractació del procés arquitectònic que 
estableix l’article 12.

3. Els plecs de condicions han d’incorporar clàusules socials relatives als profes-
sionals i empleats dels licitadors.

4. En tots els supòsits, dins els criteris de valoració, s’han d’incorporar els costos 
del manteniment dels edificis.

5. En el cas que per a acreditar la solvència tècnica es requereixi un control per 
l’organisme de contractació o, en nom d’aquest, per un organisme oficial o homolo-
gat que valori el compliment de les normes de garantia de la qualitat, es pot exigir 
la presentació de les certificacions que estableix la legislació de contractes del sec-
tor públic.

Article 14. Composició i regles de funcionament dels jurats 
1. La composició dels jurats dels concursos d’idees i dels concursos de projectes 

dels contractes dels serveis del procés arquitectònic i dels instruments de planeja-
ment urbanístic ha de propiciar la presència pluridisciplinària dels experts profes-
sionals que garanteixin l’assoliment dels objectius qualitatius d’aquesta llei, de con-
formitat amb la legislació en matèria de contractes del sector públic, i, en tots els 
supòsits, s’ha de procurar que es respecti la paritat entre homes i dones.

2. Almenys un terç dels que han de participar en els jurats dels procediments 
de concursos d’idees o de concursos de projectes del procés arquitectònic i dels 
instruments de planejament urbanístic s’han d’escollir, de manera aleatòria, entre 
els professionals acreditats i inclosos, a aquest efecte, en les borses establertes pels 
col·legis o les associacions professionals previstes en la legislació corresponent en 
aquesta matèria. En aquest sentit, la selecció dels jurats ha de seguir els principis 
de professionalitat, especialitat, relació amb l’objecte del contracte, imparcialitat i 
independència.

3. Cal preveure la retribució o les dietes que corresponguin als membres dels 
jurats a què fa referència l’apartat 2, de conformitat amb el procediment que es de-
termini per reglament.

4. La composició dels jurats que participen en els concursos d’idees i de projec-
tes s’ha de fer pública de conformitat amb el que estableix la normativa de contrac-
tes del sector públic.

5. Els membres dels jurats dels concursos d’idees i de projectes del procés ar-
quitectònic i dels instruments de planejament urbanístic estan subjectes al mateix 
règim d’incompatibilitats, abstenció i recusació establert per la normativa per a les 
autoritats i el personal al servei de les administracions públiques que intervenen en 
els procediments de contractació.

Article 15. Transparència i publicitat de la contractació del procés 
arquitectònic i dels instruments de planejament urbanístic 
Les actes dels jurats que intervenen en els procediments de licitació són públi-

ques perquè es pugui tenir coneixement de les motivacions i els criteris que en jus-
tifiquen la decisió, i han d’incloure els vots particulars, si n’hi ha. També s’han de 
publicar les propostes gràfiques presentades i el resultat de la licitació en el portal 
de contractació pública de l’ens, organisme o entitat competent, en el Portal de la 
Transparència i en la Plataforma de serveis de contractació pública.
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Article 16. Responsabilitat en la gestió dels projectes i execució de les 
obres
1. La persona responsable del contracte i el director de l’execució de l’obra han 

de vetllar perquè els valors inherents a l’arquitectura del projecte i de la seva execu-
ció determinats en el plec de prescripcions tècniques i qualsevol altre document que 
serveixi de base per a la licitació, l’adjudicació i la posterior execució dels contrac-
tes, siguin presents i respectats durant tot el procés d’execució del servei de redacció 
del projecte i de l’execució de les obres.

2. En els contractes d’obres, les facultats que corresponen a la persona responsa-
ble del contracte, de conformitat amb la normativa de contractes del sector públic, 
s’entenen sens perjudici de les funcions i responsabilitats específiques i indepen-
dents que corresponguin al director de l’obra i al de l’execució de l’obra i, si escau, 
al coordinador de seguretat i salut, de conformitat amb les competències pròpies as-
signades per la legislació d’ordenació de l’edificació, sens perjudici de la coordina-
ció i la col·laboració de tots els professionals amb relació al compliment dels valors 
definits per l’article 2.

Secció segona. Especificitats de les modalitats de contractació

Article 17. Especificitats dels concursos d’idees d’arquitectura i de 
planejament urbanístic
1. Els concursos d’idees d’arquitectura i planejament urbanístic només es poden 

convocar quan sigui necessari disposar d’idees o propostes per a orientar la decisió 
del sector públic de Catalunya d’intervenir en les situacions territorials en què l’as-
sumpció de diferents valors i supòsits alternatius de disseny pot conduir a resultats 
molt diferents entre si.

2. Els concursos d’idees d’arquitectura i de planejament urbanístic s’han de lici-
tar pel procediment de concurs de projectes amb premis o pagaments i amb inter-
venció de jurat.

3. En el supòsit en què els ens, organismes i entitats que integren el sector públic 
de Catalunya vulguin contractar els serveis de redacció del projecte, han de con-
vocar una licitació pública. Excepcionalment i per raó de les especificitats del pro-
jecte, l’òrgan de contractació pot optar motivadament per la contractació de serveis 
de redacció del projecte i, si escau, de la direcció de les obres, de conformitat amb 
l’article 18.1, mitjançant un procediment negociat amb la persona guanyadora del 
concurs d’idees, sempre que aquesta modalitat estigui explícitament prevista en les 
bases de la convocatòria del concurs. Si el concurs té diversos guanyadors, se’ls ha 
de convidar a tots a participar en la negociació.

4. Les bases de la convocatòria del concurs de projectes han d’establir els re-
queriments, les característiques i les escales de representació per a il·lustrar adequa-
dament la idea projectada per cada participant, han de determinar els premis o gra-
tificacions i han d’especificar les previsions sobre els drets de propietat intel·lectual. 
La documentació sol·licitada als participants ha d’ésser proporcional a l’objecte del 
concurs d’idees i s’han d’establir els mecanismes adequats per a simplificar-ne els 
tràmits de lliurament.

5. Els projectes d’idees que resultin guanyadors del concurs i els documents que 
adjuntin poden ésser utilitzats en processos de participació ciutadana.

6. A l’efecte de la constitució del jurat en els concursos d’idees d’arquitectura i 
de planejament urbanístic, prevista en la legislació de contractes del sector públic, 
s’han de nomenar fins a cinc professionals de notòria competència, de conformitat 
amb les determinacions de l’article 14.
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Article 18. Especificitats de la contractació dels serveis del procés 
arquitectònic 
1. En la contractació dels serveis del procés arquitectònic per part del sector pú-

blic de Catalunya, la redacció de projectes i la direcció de les obres es pot licitar 
potestativament de manera conjunta.

2. La licitació s’ha d’efectuar amb la modalitat de concurs de projectes restrin-
git a un nombre limitat de participants i amb intervenció de jurat, amb la posterior 
contractació del servei de redacció del projecte, i si escau de direcció de les obres, 
mitjançant un procediment negociat amb la persona o persones guanyadores del 
concurs de projectes. Per tal de seleccionar prèviament els participants en el concurs 
de projectes, les bases del concurs i l’anunci de licitació han d’establir criteris clars 
i no discriminatoris per a la selecció dels participants en el concurs de projectes, te-
nint en consideració, entre altres, els coneixements tècnics, l’eficàcia, l’experiència, 
la fiabilitat dels professionals i de les empreses participants, i la formació en estudis 
o coneixements específics vinculats amb l’objecte del contracte.

3. Es pot establir un nombre mínim o màxim de participants, en general o per 
modalitats, segons cada criteri de selecció, amb la finalitat de propiciar una partici-
pació diversificada que, en tots els casos, ha de permetre que el nombre d’empreses 
o professionals candidats sigui suficient per a garantir la competència.

4. Els plecs de la contractació dels serveis del procés arquitectònic: 
a) Poden establir diferents fases per a la redacció dels diferents tipus de projectes 

i han d’establir el calendari d’execució corresponent.
b) Han d’introduir, per a la valoració de les proposicions més avantatjoses, a més 

dels aspectes econòmics, criteris de valoració que incorporin els valors inherents a 
l’arquitectura sempre que estiguin vinculats a l’objecte del contracte. Aquests crite-
ris de qualitat arquitectònica han de rebre sempre una valoració predominant amb 
relació a la puntuació total determinada en els plecs de clàusules administratives.

c) Han d’incorporar una previsió relativa a la manera de compensar parcialment 
o íntegrament els licitadors convidats en el procediment restringit que no hagin re-
sultat adjudicataris en proporció als requeriments exigits per a la proposta en el plec 
de clàusules.

5. El jurat, que s’ha de constituir a l’efecte de puntuar els aspectes valorables 
mitjançant judicis de valor no valorables amb criteris automàtics, es regeix pel que 
disposa l’article 14.

6. La contractació del servei de direcció de l’execució de l’obra, i si escau el de 
la coordinació de seguretat i salut, s’han de licitar de manera independent de la con-
tractació del projecte i de la direcció d’obra, establerta en l’apartat 1, sens perjudici 
de la coordinació i col·laboració de tots els professionals que intervenen en el procés 
arquitectònic.

Article 19. Especificitats relatives a l’admissibilitat de variants o millores 
del projecte arquitectònic en els contractes d’obres
1. L’òrgan de contractació pot establir, en els plecs de clàusules administratives 

particulars del contracte per a l’execució de l’obra, la possibilitat que les empreses li-
citadores presentin, d’acord amb el que estableix la normativa sobre contractació del 
sector públic, variants o millores en relació amb els valors inherents a l’arquitectura.

2. L’empresa adjudicatària, en el termini i amb les condicions que determini el 
plec de clàusules administratives particulars, ha de presentar el projecte de les va-
riants o les millores ofertes perquè sigui supervisat i, si escau, aprovat. Per a l’apro-
vació de les variants o les millores ofertes cal sol·licitar un informe a les empreses o 
els professionals redactors del projecte arquitectònic. El termini de l’adjudicació en 
cap cas ha de patir variacions com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte.
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Article 20. Especificitats de la contractació conjunta de l’elaboració 
del projecte i l’execució de l’obra, i de la concessió de la construcció i 
explotació d’obra del procés arquitectònic
1. La contractació conjunta de redacció del projecte i execució de l’obra té caràc-

ter excepcional i només es pot admetre en els supòsits que estableix la legislació de 
contractació del sector públic.

2. En els casos a què es refereix l’apartat 1, els ens, organismes i entitats que inte-
gren el sector públic de Catalunya subjectes a la legislació sobre contractació públi-
ca han de redactar una memòria justificativa que especifiqui, a més dels motius que 
justifiquen l’adopció d’aquesta modalitat, els requeriments i criteris de qualitat ar-
quitectònica que s’han de considerar en el procediment d’adjudicació del contracte. 
En aquests supòsits, en els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècni-
ques i qualsevol altre document que serveixi de base per a la licitació, l’adjudicació i 
la posterior execució dels contractes, s’ha d’establir com a obligació de l’adjudicatari 
les necessàries coordinació i col·laboració entre el redactor del projecte arquitectònic 
i el director de les obres.

3. Els plecs de clàusules tècniques, els avantprojectes i qualsevol altra documen-
tació que serveixi de base per a la licitació, l’adjudicació i la posterior execució dels 
procediments de concessió de la construcció i explotació d’obra del procés arqui-
tectònic, han d’incorporar els requeriments i criteris de qualitat arquitectònica que 
s’han de considerar en el procediment de licitació.

Article 21. Especificitats de la contractació de la redacció dels 
instruments de planejament urbanístic i dels projectes d’urbanització
En els procediments de contractació, oberts o restringits, relatius a la redacció de 

projectes d’instruments de planejament urbanístic o de projectes d’urbanització s’ha 
d’atendre, a més dels aspectes econòmics, els criteris vinculats als definits per l’ar-
ticle 2. Aquests criteris de qualitat arquitectònica s’han de valorar de manera pre-
dominant sobre el valor total determinat en els plecs de clàusules administratives.

Disposició transitòria

Única. Expedients de contractació
Les especificitats en matèria de contractació que estableix aquesta llei no són 

aplicables als expedients de contractació iniciats abans que hagi entrat en vigor.

Disposicions finals 

Primera. Efectes de la Llei sobre els col·lectius professionals
Aquesta llei no implica en cap cas ni reserva d’activitat, ni ampliació o restricció 

de competències a cap col·lectiu professional, ni altera les atribucions que les lleis 
vigents els confereixen.

Segona. Adaptació dels límits dels supòsits de contractació del servei 
del procés arquitectònic
S’habilita el Govern per a adaptar a la baixa el límit establert per l’article 12.2 

per a determinar els supòsits de contractes dels serveis del procés arquitectònic sub-
jectes a aquesta llei.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 38, 29.06.2017, DSPC-P 72

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 29 de juny de 2017, ha debatut 
el Dictamen de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència referent a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes 
del franquisme (tram. 202-00029/11).

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia i amb els articles 
121 i 122 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme

Preàmbul
Des del mateix inici del cop d’estat militar de signe feixista que es va produir 

contra la Segona República Espanyola, i que va ésser l’origen de la llarga i cruenta 
Guerra Civil de 1936-1939, les autoritats franquistes van desplegar una multiplici-
tat de formes i mecanismes de repressió de totes aquelles persones que, per raó de 
llur afiliació política, sindical o associativa, per llurs idees o creences, o per llurs 
opcions vitals, consideraven enemigues del règim autoritari que estaven en procés 
d’edificar.

La dimensió i la intensitat d’aquestes polítiques repressives donen fe de l’aber-
rant intenció d’anorrear i erradicar tota forma de pensament antagonista o dissident 
de la ideologia sobre la qual el franquisme va construir el conjunt de les seves ins-
titucions.

Cal recordar que l’Estatut de Catalunya del 1932 va ésser derogat per la Llei del 
5 d’abril de 1938, un acte il·legal de la dictadura franquista que només va poder ésser 
imposat per la força de les armes. Per això es van constituir els tribunals de l’Audi-
toria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació, anomenada posteriorment Auditoria de la 
IV Regió Militar, i es van dur a terme els processos aplicats pel procediment dels 
consells de guerra com a mitjà de repressió política vulnerant les competències i la 
legalitat aleshores vigent, també respecte als delictes tipificats, els procediments se-
guits i les garanties processals que eren exigibles.

En atenció a les víctimes i llurs familiars, cal que una norma amb rang de llei 
constati i declari definitivament la nul·litat de tots aquests procediments, que es po-
den qualificar de farsa, i de les sancions i condemnes de greus conseqüències que 
se’n derivaren.

Cal fer-ho, també, tenint en compte els requeriments formulats pels poders pú-
blics, tant el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, com el Relator Es-
pecial sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no 
repetició del Consell de Drets Humans en el darrer informe del període de sessions 
del 22 de juliol de 2014, el qual ha requerit a les institucions de l’Estat «Identificar 
mecanismes idonis per a fer efectiva la nul·litat de les sentències adoptades en viola-
ció dels principis fonamentals de dret i del degut procés durant la Guerra Civil i el 
franquisme. Estudis comparats d’altres experiències de països que han afrontat rep-
tes similars, molts inclosos en el context europeu, poden resultar summament profi-
tosos», en aplicació de la Declaració universal dels drets humans, el Pacte interna-
cional dels drets civils i polítics i el Conveni per a la salvaguarda dels drets humans 
i de les llibertats fonamentals.

Els arguments en el sentit de no reobrir velles ferides del passat són inconcebi-
bles en un context democràtic, ja que el restabliment de la dignitat de les víctimes no 
cerca la revenja sinó la veritat, la justícia, la reparació i la garantia de no repetició.
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Quaranta-dos anys després de la mort del dictador Franco no hi ha hagut cap llei 
que declari expressament la nul·litat dels judicis del franquisme.

Per aquest motiu, aquesta llei, de conformitat amb l’ordenament jurídic, decla-
ra la il·legalitat dels tribunals i dels procediments i els consells de guerra instruïts 
a Catalunya des del 5 d’abril de 1938 fins al desembre del 1978 per l’Auditoria de 
Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació, anomenada posteriorment Auditoria de Guerra de 
la IV Regió Militar.

Tot i que, a mesura que el conflicte va anar avançant i que van anar passant anys 
de dictadura, les autoritats franquistes van provar de dotar aquests instruments de 
repressió d’una aparença de legitimitat i de juridicitat, resulta impossible considerar 
que aquests òrgans tinguessin una autèntica naturalesa jurídica.

Per a poder considerar que un grup de persones està jutjant i conferir a allò que 
decideixin la consideració i el necessari efecte de «cosa jutjada», cal poder sustentar 
en dret que l’òrgan en qüestió és realment jurisdiccional, que es tracta d’un autèntic 
tribunal.

No es pot considerar òrgan jurisdiccional aquell que no respecta les més míni-
mes garanties d’imparcialitat, dret de defensa i cosa jutjada de les seves resolucions, 
o que no gaudeix d’independència de la resta de poders de l’Estat, com a mínim en 
el sentit que existeixi una atribució genèrica mínimament racional del poder de jut-
jar a un òrgan suficientment individualitzat.

Dels consells de guerra franquistes i dels òrgans, jurats i tribunals a què es fa 
referència no se’n pot dir de cap de les maneres que fossin òrgans jurisdiccionals, 
que complissin els mínims requisits per a exercir la funció de declarar el dret pròpia 
d’un tribunal. L’anàlisi de llur naturalesa, composició i actuació ens obliga a veure’ls 
com el que van ésser, una farsa. Una actuació de fet revestida amb prou feines de 
la mera aparença, més o menys sofisticada en funció del moment històric, d’òrgans 
jurisdiccionals.

Aquells processos polítics contraris a la legalitat es van mantenir més enllà de la 
mort del dictador en consells de guerra per causes de caràcter polític amb infracció 
dels drets fonamentals de moltes persones, que hi van ésser injustament sotmeses i, 
arran d’aquests, algunes d’elles, executades.

Així, constatada la nul·litat d’origen dels procediments i de les resolucions, sen-
tències, condemnes i sancions que n’emanaren, com a actuacions de fet i no pas ju-
risdiccionals que foren, i declarada legalment llur il·legitimitat, no ha de comportar 
cap problema que la llei en constati i en declari la nul·litat, i cerqui també d’establir 
un mecanisme administratiu àgil per a obtenir certificació individualitzada d’aques-
ta circumstància que la llei constata i declara.

Atès que els processos i les resolucions dictades pels tribunals militars van ésser 
públics, per a fer efectiu el valor reparatori, aquesta llei habilita l’Arxiu Nacional de 
Catalunya perquè elabori i publiqui una llista de processos i sentències.

Per tot això, ha arribat el moment d’assumir la responsabilitat històrica del Par-
lament de Catalunya, davant les víctimes d’aquells processos, reparant els abusos 
comesos pel règim franquista contra la legalitat judicial i procedimental i fent la 
reparació exigida per les persones represaliades, la societat catalana i les instàncies 
internacionals.

Article únic. Reparació jurídica de les víctimes del franquisme
De conformitat amb el conjunt de l’ordenament jurídic, que inclou normes tant 

de dret internacional com de dret intern, es declaren il·legals els tribunals de l’Au-
ditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació, anomenada posteriorment Auditoria de 
la IV Regió Militar, que van actuar a Catalunya a partir de l’abril de 1938 fins al 
desembre de 1978, per ésser contraris a la llei i vulnerar les més elementals exigèn-
cies del dret a un judici just. I, en conseqüència, es dedueix la nul·litat de ple dret, 
originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruï-
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des i dels consells de guerra, dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim 
franquista.

Disposicions finals

Primera. Autoritzacions
1. S’autoritza l’Arxiu Nacional de Catalunya perquè elabori i faci pública una 

llista dels processos instruïts i de les sentències adoptades d’acord amb el Ban del 
28 de juliol de 1946, el Decret del 31 d’agost de 1936, el Decret número 55 de l’1 
de novembre de 1936, la Llei del 2 de març de 1943, la Llei del 18 d’abril de 1947, 
el Decret 1794/1960, del 21 de setembre, i el Decret llei 10/1975, del 26 d’agost, en 
què constin el número de procediment, la persona física o jurídica encausada i la 
condemna imposada. La llista s’ha de publicar el mateix dia de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

2. S’autoritza l’Arxiu Nacional de Catalunya perquè actualitzi la llista, si té co-
neixement, per qualsevol causa, de l’existència de processos que no s’esmenten en 
l’apartat 1 per no haver-se’n conservat testimoni en l’arxiu dels tribunals militars a 
Catalunya.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Llei de les associacions de consumidors de cànnabis
202-00090/10

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 38, 28.06.2017, DSPC-P 71

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de juny de 2017, ha debatut 
el Dictamen de la Comissió de Salut referent a la Proposició de llei de les associa-
cions de consumidors de cànnabis (tram. 202-00090/10) i les esmenes reservades 
pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia i amb els articles 
121 i 122 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de les associacions de consumidors de cànnabis
Preàmbul

Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Finalitats
Article 3. Àmbit d’aplicació
Article 4. Definicions

Capítol II. Constitució de les associacions de consumidors de cànnabis
Article 5. Constitució, personalitat jurídica i obligacions registrals
Article 6. Membres fundadors
Article 7. Objectius específics
Article 8. Organització i nombre de reunions

Capítol III. Condicions d’ingrés a les associacions de consumidors de cànnabis i drets i 
deures dels associats
Article 9. Condicions d’ingrés com a associat
Article 10. Requisits de l’aval per a adquirir la condició d’associat
Article 11. Drets dels associats
Article 12. Deures dels associats
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Article 13. Pèrdua de la condició d’associat
Article 14. Prohibició de la transmissió de la condició d’associat

Capítol IV. Obligacions documentals de les associacions de consumidors de cànnabis
Article 15. Obligacions documentals de les associacions de consumidors de cànnabis
Article 16. Llibre de registre d’associats
Article 17. Llibre de registre d’autoabastament

Capítol V. Autoabastament
Article 18. Producció i emmagatzematge per a l’autoabastament
Article 19. Transport
Article 20. Distribució del cànnabis

Capítol VI. Clubs de consumidors de cànnabis.  Limitacions en la publicitat de les associa-
cions i dels clubs
Article 21. Accés i privacitat
Article 22. Condicions dels espais dels clubs
Article 23. Activitat dels clubs
Article 24. Limitacions en la publicitat de les associacions i identificació de la seu dels clubs

Capítol VII. Mesures de control higiènic i sanitari i programes de gestió de la prevenció de 
riscos i reducció de danys
Article 25. Mesures de control per part de les associacions de la distribució del cànnabis
Article 26. Controls periòdics de les condicions higièniques i sanitàries de la substància
Article 27. Col·laboració amb organismes i entitats de salut pública i serveis especialitzats 
de les associacions
Article 28. Informació als associats i actuacions de prevenció de riscos

Capítol VIII. Col·laboració amb altres administracions
Article 29. Principi de col·laboració
Article 30. Competències municipals
Capítol IX. Potestats d’inspecció i control i règim sancionador
Article 31. Potestats d’inspecció i control
Article 32. Principis generals del règim sancionador
Article 33. Infraccions
Article 34. Subjectes responsables de les infraccions
Article 35. Sancions aplicables a les associacions de consumidors de cànnabis
Article 36. Potestat sancionadora
Article 37. Procediment sancionador i mesures de caràcter provisional
Article 38. Prescripció de les infraccions i de les sancions

Disposicions addicionals
Primera. Comissió de seguiment de l’aplicació de la Llei
Segona. Negociació col·lectiva
Tercera.  Equiparació de les associacions i els clubs de consumidors de cànnabis amb els 
clubs privats de fumadors a què es refereix la  Llei de l’Estat 28/2005
Quarta. Promoció d’iniciatives científiques d’investigació

Disposició transitòria. Adaptació de les associacions de consumidors de cànnabis exis-
tents amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei

Disposicions finals
Primera. Anàlisi de mesures fiscals
Segona. Desplegament reglamentari
Tercera. Entrada en vigor

Preàmbul
L’article 4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que els poders públics 

de Catalunya han de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reco-
neixen el mateix Estatut, la Constitució espanyola, la Unió Europea, la Declaració 
universal de drets humans, el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans 
i els altres tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que reconeixen i 
garanteixen els drets i les llibertats fonamentals. Així mateix, l’article 15 reconeix 
que les persones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat 
personal.

Amb relació a l’enquadrament competencial d’aquesta llei, cal fer referència, en 
primer lloc, a l’article 28 de l’Estatut. Aquest article reconeix el dret a la protecció 
de la salut dels consumidors i usuaris i el dret a gaudir d’un règim de garanties dels 
productes adquirits. Així mateix, l’article 49 de l’Estatut, reproduint el que estableix 
l’article 51 de la Constitució, disposa que els poders públics han de garantir la pro-
tecció de la salut, la seguretat i la defensa dels drets i els interessos legítims dels 
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consumidors i usuaris, i també que han de donar suport a les organitzacions de con-
sumidors i usuaris. D’altra banda, l’article 123 de l’Estatut estableix que correspon a 
la Generalitat la competència exclusiva en matèria de consum, que inclou en tot cas 
la defensa dels drets dels consumidors i els usuaris, proclamats pel dit article 28. Cal 
fer avinent, a més, que la Generalitat, respectant les condicions bàsiques que l’Estat 
estableix, per mitjà de reserva de llei orgànica, per a garantir la igualtat en l’exercici 
del dret d’associació, té la competència exclusiva en matèria d’associacions segons 
l’article 118 de l’Estatut, i també en matèria de publicitat, sens perjudici de la legis-
lació mercantil de l’Estat.

El consum de cànnabis per part d’adults, en l’àmbit privat, sia per motius lúdics 
o per motius terapèutics, és una opció que forma part de l’exercici del dret fonamen-
tal al lliure desenvolupament de la personalitat, del dret a la llibertat de consciència 
i de disposició del propi cos, i també del dret a la salut i a escollir les teràpies i els 
tractaments més adequats a l’estat de salut de cada persona.

Després de més de mig segle de polítiques prohibicionistes i repressives envers 
el consum del cànnabis dutes a terme tant a Catalunya com a bona part del món, 
existeix al nostre país una part significativa de la població que consumeix aquesta 
substància en una situació d’inseguretat jurídica i sanitària que en suposa una injusta 
discriminació i la vulneració dels seus drets fonamentals. Aquestes polítiques han 
propiciat tant l’existència d’un mercat clandestí que abasteix de cànnabis sense cap 
control de qualitat, amb una manca absoluta d’informació al consumidor sobre les 
propietats del producte, com un entorn que dificulta el coneixement i l’aplicació de 
polítiques de salut pública orientades a minimitzar els riscos i reduir els danys deri-
vats del consum de cànnabis.

La participació ciutadana és una peça clau en el funcionament del sistema demo-
cràtic. La sobirania popular s’exerceix mitjançant els diferents canals de participació 
que estableixen la Constitució, l’Estatut i la legislació de règim local, tant l’estatal 
com l’autonòmica.

En aquest sentit, la societat civil catalana ha estat històricament un element ver-
tebrador i clau en la defensa dels interessos i els drets dels ciutadans, i també en la 
iniciativa de llurs aspiracions.

D’ençà que l’any 1991 es va fundar a Barcelona l’Associació Ramón Santos d’Es-
tudis sobre el Cànnabis (ARSEC), reconeguda com la primera associació de con-
sumidors de cànnabis que va dur a terme un conreu col·lectiu, el nombre d’aquestes 
entitats ha proliferat. S’estima que actualment hi ha centenars de clubs socials de 
cànnabis a Catalunya. Aquestes associacions s’han anat formant a partir del model 
de l’ús compartit, és a dir de l’autoconreu i l’autoconsum compartits pels membres 
de l’associació. El model no és, doncs, orientat a terceres persones, sinó a l’activitat 
entre els membres de l’associació. El model d’associació de consumidors de càn-
nabis que regula aquesta llei s’ha construït sobre la base de la capacitat d’afrontar 
reptes de la societat civil, que reclama un marc jurídic clar i un reconeixement legal 
per a una activitat que és present actualment dins la nostra societat d’una manera 
no regulada.

Així mateix, la societat civil, organitzada al voltant del moviment cannàbic, ha 
dut a terme una tasca d’autoregulació molt important i valuosa, amb l’establiment 
de criteris, pautes i codis de bones pràctiques. Alhora, la seva existència ha posat 
de manifest una incontrovertible realitat social respecte al consum de cànnabis i ha 
construït un model, objecte d’estudi a nivell internacional, en un moment de debat a 
nivell mundial sobre la necessitat d’un canvi d’orientació en polítiques de drogues, 
basat en la prevenció dels riscos i la reducció dels danys associats al seu consum i el 
respecte dels drets fonamentals.

Les administracions locals de Catalunya també han estat pioneres. L’any 2012 
l’Ajuntament de Rasquera va aprovar un pla per a promoure la investigació cientí-
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fica, donar solució als reptes que es plantejaven les associacions i optimitzar els re-
cursos, al qual la ciutadania va donar suport en una consulta popular.

Al febrer del 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 77/X, sobre la 
seguretat ciutadana, que demanava a la Comissió de Salut que fes els treballs per tal 
que el Govern regulés les associacions de consumidors de cànnabis, motivada pels 
canvis legislatius a l’Estat espanyol, que causaven encara més inseguretat jurídica a 
les associacions i a les persones que en formen part i, per tant, instava a la regulació 
des de la perspectiva de la salut pública en el marc de les polítiques de reducció de 
danys, amb la voluntat de disminuir també els riscos derivats de la manca de regu-
lació d’aquesta activitat i de donar un reconeixement normatiu a l’activitat regulada 
de les associacions.

El 29 de gener de 2015, el Parlament va aprovar la Resolució 932/X, sobre les 
associacions de consumidors de cànnabis, el debat de la qual va posar de manifest 
l’orientació de la Generalitat en polítiques de drogues i que instava el Govern, per 
mitjà del departament competent en matèria de salut, a regular aquestes associa-
cions i a aprovar els criteris rellevants als efectes de salut pública amb relació al 
consum associatiu de cànnabis.

En aquest sentit, la Resolució SLT/32/2015 del Departament de Salut, del 15 de 
gener, per la qual s’aproven criteris en matèria de salut pública per a orientar les 
associacions cannàbiques i llurs clubs socials i les condicions de l’exercici de llur 
activitat per als ajuntaments de Catalunya, no sols responia als debats entorn d’una 
substància que té efectes sobre la salut i que, per tant, també s’han d’abordar des 
del punt de vista de la salut pública, sinó també a les inquietuds del món local, que 
demanava uns criteris mínims i comuns per a orientar-ne la regulació municipal.

La iniciativa de la societat civil, que neix de la necessitat de cercar noves res-
postes davant la prohibició, se situa en la línia dels nous moviments internacionals, 
que han constatat la ineficàcia de les polítiques prohibicionistes per a la reducció del 
consum i del tràfic il·legal del cànnabis, i respon al canvi que s’està duent a terme 
en aquest àmbit, consistent a orientar les polítiques de drogues sobre la base de la 
reducció dels riscos i dels danys.

Les oportunitats que ofereix la regulació de l’activitat de les associacions de 
consumidors de cànnabis són importants: en primer lloc, en trenca l’opacitat i la 
invisibilitat, de manera que permet de conèixer millor la realitat del fenomen i, per 
tant, d’intervenir amb polítiques eficaces; augmenta el grau de coneixement sobre la 
substància, i també la formació i la informació dels consumidors; permet d’accedir a 
la població que n’és consumidora i millorar les polítiques de prevenció i de disminu-
ció de danys; facilita prohibir la promoció del consum de la substància; redueix les 
possibilitats de contacte dels consumidors amb el mercat il·lícit de cànnabis i d’al-
tres drogues; introdueix límits a una realitat fins ara sense regulació ni límits clars, 
la qual cosa permet d’actuar sobre els infractors amb objectivitat i evitant l’actual 
excés de penalització per part del sistema judicial.

Aquesta llei consta de trenta-vuit articles, que s’estructuren en nou capítols. El 
primer capítol, de disposicions generals, conté l’objecte, les finalitats, l’àmbit d’apli-
cació i les definicions; el segon estableix les condicions per a la constitució de les 
associacions de consumidors de cànnabis; el tercer, sobre les condicions d’ingrés a 
les associacions, tracta també els drets i deures dels associats; el quart conté les dis-
posicions relatives als llibres de registre que les associacions estan obligades a man-
tenir; el cinquè tracta sobre la producció i l’emmagatzematge per a l’autoabastament, 
el transport i la distribució del cànnabis; el sisè conté les disposicions sobre els clubs 
de consumidors de cànnabis i les limitacions en la publicitat dels establiments; el 
setè estableix les mesures de control higiènic i sanitari i els programes de gestió de 
la prevenció de riscos i reducció de danys; el vuitè, la col·laboració amb altres ad-
ministracions per a l’aplicació d’una política de drogues basada en la prevenció dels 
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riscos i la reducció dels danys associats al consum de cànnabis, i el novè estableix 
el règim d’infraccions i sancions.

La part final consta de quatre disposicions addicionals, sobre el seguiment de 
l’aplicació de la Llei, la negociació col·lectiva entre els representants de les associa-
cions i els treballadors, l’equiparació de les associacions i els clubs de consumidors 
de cànnabis amb els clubs privats de fumadors i la promoció d’iniciatives científi-
ques d’investigació; una disposició transitòria sobre el termini per a l’adaptació a la 
Llei de les associacions existents, i tres finals sobre l’anàlisi de mesures fiscals, el 
desplegament reglamentari de la Llei i l’entrada en vigor.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és establir el règim jurídic de les associacions de consu-

midors de cànnabis i de llurs clubs, la regulació de totes les activitats que duen a ter-
me, els drets i deures dels associats, i també els mecanismes de control i d’inspecció 
de llur activitat des del punt de vista de la salut pública, amb la finalitat de prevenir 
els riscos inherents al consum de cànnabis i reduir-ne els danys.

Article 2. Finalitats
Les finalitats d’aquesta llei són: 
a) Protegir, promoure i millorar la salut pública de la població mitjançant una 

política orientada a advertir dels riscos i danys del consum de cànnabis i a minimit-
zar-los.

b) Vetllar perquè es respectin els drets dels consumidors de cànnabis, garantir 
que l’exercici sigui conforme amb la legalitat i fer-los compatibles amb els drets i les 
llibertats de totes les persones.

c) Establir els mecanismes per a la protecció de la salut dels consumidors de càn-
nabis, especialment per al control i la informació sobre la qualitat, les característi-
ques i els efectes de la substància que consumeixen.

d) Impulsar mesures informatives, educatives, de gestió de riscos i de prevenció 
sobre les conseqüències i els efectes perjudicials vinculats al consum de cànnabis.

e) Establir les condicions de l’exercici de l’activitat de les associacions de consu-
midors de cànnabis.

f) Establir mecanismes per a millorar l’activitat de les associacions de consumi-
dors de cànnabis des del punt de vista de la salut pública, en coordinació amb les 
polítiques en aquesta matèria que duguin a terme les administracions competents.

g) Establir els mecanismes per a la protecció mediambiental en l’exercici de les 
activitats de les associacions de consumidors de cànnabis.

h) Dotar els ens municipals dels criteris per a l’autorització de les activitats de les 
associacions de consumidors de cànnabis.

i) Establir el règim jurídic de les activitats de les associacions de consumidors 
de cànnabis.

j) Promoure mecanismes per a garantir la seguretat pública i privada en el desen-
volupament de les activitats de les associacions de consumidors de cànnabis.

k) Garantir els drets dels associats que integren les associacions de consumidors 
de cànnabis.

Article 3. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei s’aplica a les entitats definides en l’article 4 que tenen llur domicili 

a Catalunya o hi desenvolupen llurs activitats.

Article 4. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Associacions de consumidors de cànnabis: les associacions sense ànim de lu-

cre, legalment constituïdes, que s’autoabasten i distribueixen cànnabis entre llurs 
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associats, tots ells majors d’edat, els quals consumeixen aquesta substància en un 
àmbit privat, sia amb finalitat lúdica o terapèutica, reduint així els danys socials i 
sobre la salut associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis.

b) Consumidor de cànnabis: la persona major d’edat que decideix consumir càn-
nabis voluntàriament o la que ho necessita per motius terapèutics.

c) Club de consumidors de cànnabis: l’espai d’àmbit privat gestionat per una 
associació de consumidors de cànnabis, que reuneix les condicions idònies per al 
consum de cànnabis per part dels seus membres i on s’hi duu a terme principalment 
aquesta activitat.

d) Autoabastament: les actuacions que duu a terme una associació de consumi-
dors de cànnabis destinades a la producció per mitjà del conreu i el processament 
del cànnabis, al transport i a la distribució del cànnabis de manera exclusiva per al 
consum individual i intransferible dels seus associats i sempre dins l’àmbit de l’as-
sociació.

Capítol II. Constitució de les associacions de consumidors de cànnabis

Article 5. Constitució, personalitat jurídica i obligacions registrals
1. Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya són associacions 

sense ànim de lucre, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 1/2002, del 22 de 
març, reguladora del dret d’associació, i el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, aprovat per la Llei 4/2008, del 24 d’abril, i gaudei-
xen de personalitat jurídica pròpia d’acord amb el que estableixen aquestes normes.

2. Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya s’han d’inscriure 
en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, en la classificació fun-
cional específica creada a efectes estadístics i de cens d’acord amb el que disposa 
el Codi civil de Catalunya, i també, si la regulació local ho estableix, en el registre 
municipal d’associacions o de clubs cannàbics.

3. Les associacions de consumidors de cànnabis han de respectar les ordenances 
municipals, sempre que no contradiguin aquesta llei, i obtenir l’autorització corres-
ponent de l’ajuntament per a dur a terme llurs activitats.

Article 6. Membres fundadors
Els membres fundadors d’una associació de consumidors de cànnabis han d’és-

ser majors d’edat i consumidors de cànnabis.

Article 7. Objectius específics 
Les finalitats de les associacions de consumidors de cànnabis s’han de fer cons-

tar en llurs estatuts, que han de contenir, com a mínim, els objectius específics se-
güents: 

a) L’autoabastament i la distribució de cànnabis entre els associats per al consum 
privat.

b) La prevenció de riscos i la reducció dels danys associats al mercat clandestí i 
a determinats usos del cànnabis.

c) La informació als associats relativa a la substància, al consum i als riscos que 
se’n deriven i a tot allò que des dels programes específics de salut pública s’hagi de 
transmetre als associats.

d) El control de la qualitat i les propietats del cànnabis en la producció i la dis-
tribució als associats.

Article 8. Organització i nombre de reunions 
1. Les associacions de consumidors de cànnabis s’organitzen d’acord amb la Llei 

orgànica 1/2002, el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques, i les disposicions de la present llei.

2. L’assemblea general de les associacions de consumidors de cànnabis, a més 
de la reunió ordinària que estableix l’article 322-3 del llibre tercer del Codi civil de 
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Catalunya, s’ha de reunir amb caràcter ordinari una segona vegada a l’any per a fer 
l’anàlisi i la valoració de la gestió de l’òrgan de govern.

Capítol III. Condicions d’ingrés a les associacions de consumidors de 
cànnabis i drets i deures dels associats

Article 9. Condicions d’ingrés com a associat 
Les condicions per a poder adquirir la condició d’associat d’una associació de 

consumidors de cànnabis són les següents: 
a) Ésser major d’edat.
b) Ésser consumidor de cànnabis.
c) Tenir l’aval d’un altre associat, sens perjudici del que disposa l’article 10.4 per 

als majors d’edat que necessiten consumir la substància per motius terapèutics.
d) Signar un document en què hom declari conèixer l’objecte i les finalitats de 

l’associació que estableixen els estatuts, i també els seus drets com a associat i els 
deures que està obligat a complir com a membre de l’associació.

Article 10. Requisits de l’aval per a adquirir la condició d’associat 
1. L’aval per a poder adquirir la condició d’associat a què es refereix l’article 9 

s’ha de fer mitjançant un document en què constin les dades i la signatura de l’asso-
ciat avalador, les dades de la persona avalada i el terme aval o qualsevol altra fór-
mula equivalent que estableixin els estatuts.

2. L’aval s’ha de formalitzar a les dependències de l’associació en presència de 
l’associat avalador i de la persona avalada.

3. L’associat avalador que respon de les dades de la persona que vol adquirir la 
condició d’associat ha de tenir una antiguitat a l’associació d’almenys un mes i pot 
avalar fins a un màxim de quinze persones l’any. Els estatuts de l’associació poden 
establir un nombre anual inferior de persones avalades.

4. L’aval no és requerit als majors d’edat que decideixen consumir cànnabis 
per necessitats terapèutiques degudament justificades. Les condicions i la manera 
d’acreditar la necessitat de consumir cànnabis per motius terapèutics s’han d’esta-
blir per reglament.

Article 11. Drets dels associats
El membre d’una associació de consumidors de cànnabis, a més dels drets que 

estableix la normativa reguladora del dret d’associació a què fa referència l’article 8 
i dels que puguin establir els estatuts, té, com a mínim, els drets següents: 

a) Participar en les activitats que organitzi l’associació i en les activitats en què 
aquesta participi.

b) Rebre una informació veraç i actualitzada per part de l’associació amb relació 
a la informació i les dades que contenen els llibres de l’article 15, amb les úniques 
limitacions establertes per la normativa en matèria de protecció de dades de caràc-
ter personal.

c) Consultar en qualsevol moment la seva fitxa de consum.
d) Conèixer el resultat de les proves analítiques periòdiques de la substància que 

es distribueix.
e) Sol·licitar, en qualsevol moment, la disminució de la seva previsió de consum 

o donar-se de baixa de l’activitat o programa d’autoabastament sense haver d’abonar 
cap cost.

f) Participar en els programes de gestió de la prevenció de riscos de l’associació.
g) Ésser informat per l’associació sobre els programes de detecció precoç, segui-

ment i derivació de casos de consum problemàtic o abusiu del cànnabis.
h) Avalar nous associats, amb els límits que estableix l’article 10.

Article 12. Deures dels associats 
Els membres d’una associació de consumidors de cànnabis estan obligats a: 
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a) Consumir la substància dispensada estrictament en l’àmbit privat i en les con-
dicions marcades per l’associació.

b) Evitar qualsevol situació en què es pugui produir un consum que pugui perju-
dicar terceres persones, sobretot menors d’edat.

c) Complir la normativa específica de l’associació.
d) Facilitar la documentació que els requereixi l’associació.
e) Comunicar a l’associació qualsevol canvi en llurs dades personals de contacte.
f) Fer un ús correcte de les instal·lacions de l’associació.
g) Complir la resta de deures i obligacions que estableixin els estatuts.

Article 13. Pèrdua de la condició d’associat 
1. La condició d’associat d’una associació de consumidors de cànnabis es perd 

per alguna de les causes següents: 
a) Per baixa voluntària.
b) Per haver transmès a terceres persones la substància rebuda a títol personal 

com a associat.
c) Per haver consumit la substància fora de l’àmbit privat o en condicions que 

perjudiquin terceres persones i, especialment, menors d’edat.
d) Per haver obstaculitzat la finalitat i els objectius de l’associació que establei-

xen els estatuts.
e) Per les altres causes que determinin els estatuts i que no contradiguin la Llei 

orgànica 1/2002, el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques, ni el que estableix aquesta llei.

2. L’associat ha d’ésser escoltat i conèixer els motius que fonamenten la pèrdua 
de la seva condició abans que l’associació adopti la resolució corresponent. A aquest 
efecte, els estatuts de l’associació han de determinar l’òrgan competent per a acordar 
la pèrdua de la condició d’associat i han d’establir un procediment que en garanteixi 
l’audiència prèvia.

Article 14. Prohibició de la transmissió de la condició d’associat 
Els estatuts de les associacions de consumidors de cànnabis han d’establir de 

manera expressa que la condició d’associat de llurs membres és intransferible.

Capítol IV. Obligacions documentals de les associacions de 
consumidors de cànnabis

Article 15. Obligacions documentals de les associacions de 
consumidors de cànnabis 
1. Les associacions de consumidors de cànnabis han de complir les obligacions 

documentals i comptables que estableix la Llei orgànica 1/2002 i el llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i estan obligades a tenir i 
a mantenir actualitzats i custodiats els llibres de registre i control següents: 

a) Llibre de registre d’associats.
b) Llibre de registre d’autoabastament.
2. Els estatuts de les associacions de consumidors de cànnabis han de fer cons-

tar les mesures per a garantir que el dret d’accés a la informació que consta en els 
llibres de registre, especialment la relativa a les dades dels associats que ho són per 
motius terapèutics, compleix la normativa en matèria de protecció de dades de ca-
ràcter personal. Aquestes mesures s’han d’establir per reglament.

Article 16. Llibre de registre d’associats 
Les associacions de consumidors de cànnabis han de fer constar en el llibre de 

registre d’associats, per a cada associat, el nom i els cognoms, el número del docu-
ment d’identitat, el número d’associat, la data d’ingrés i, si escau, totes les dades que 
identifiquen la persona que el va avalar.
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Article 17. Llibre de registre d’autoabastament
1. El llibre de registre d’autoabastament consta dels llibres següents: 
a) Llibre d’associats inscrits en el programa d’autoabastament.
b) Llibre de producció.
c) Llibre de transport.
d) Llibre de distribució. 
2. El llibre d’associats inscrits en el programa d’autoabastament ha de fer cons-

tar la informació següent dels associats que, a més de voler pertànyer a l’associació, 
volen estar inscrits en el programa d’autoabastament de cànnabis: 

a) El número d’associat que consta en el llibre de registre d’associats.
b) La sol·licitud de participació de l’associat en el programa d’autoabastament, 

amb la seva previsió mensual de consum de cànnabis, en què declari que les quan-
titats retirades són per al seu consum personal i en un àmbit estrictament privat.

c) La data d’incorporació al programa d’autoabastament.
d) Els retiraments de cànnabis per al consum, actualitzats mensualment.
3. El llibre de producció ha de fer constar les dades següents: 
a) Les dates i els conreus programats de cada any, les tècniques que hi han estat 

emprades i les quantitats recol·lectades i aptes per al consum.
b) La data de processament dels productes derivats del cànnabis, amb la identifi-

cació i la quantitat de substància utilitzada i la finalment transformada.
c) La producció anual.
d) La data de l’informe tècnic i el resultat a què fa referència l’article 18.
4. El llibre de transport ha de fer constar les autoritzacions per escrit de l’òrgan 

de govern de l’associació, que han de contenir, en cada cas: 
a) Les dades de l’associació.
b) La identitat del transportista.
c) La quantitat i el tipus de producte que es transporta.
d) La destinació.
e) La data del transport.
5. El llibre de distribució ha de fer constar: 
a) La fitxa de consum de cada associat inscrit en el programa d’autoabastament, 

la qual n’ha d’indicar el nom i els cognoms, el número d’associat, les previsions 
mensuals de consum, les quantitats i les dates de retirament de cànnabis i la seva 
signatura.

b) La quantitat màxima que es pot retirar d’una sola vegada en un mateix mes.
c) Qualsevol altre aspecte relacionat amb la distribució que permeti garantir les 

actuacions de control i verificació de l’associació i que es determini per reglament.

Capítol V. Autoabastament

Article 18. Producció i emmagatzematge per a l’autoabastament 
1. L’associació de consumidors de cànnabis és l’única facultada per al conreu del 

cànnabis, que s’ha de destinar al consum exclusiu i individual de cada associat ins-
crit en el programa d’autoabastament.

2. L’associació de consumidors de cànnabis ha d’obtenir un informe tècnic peri-
cial de cada conreu, que ha d’elaborar un professional agrònom extern amb titulació 
d’enginyeria agrícola o d’enginyer agrònom o amb titulació equivalent, que deter-
mini que les previsions de conreu s’ajusten a les previsions de consum acordades.

3. L’associació de consumidors de cànnabis ha de fer revisions cada sis mesos 
per a adaptar la producció a la demanda real dels associats inscrits en el programa 
d’autoabastament, la qual no pot excedir la quantitat que estableix l’article 20. L’as-
sociació ha de regular la manera d’ajustar la demanda, si s’escau, a la producció 
màxima permesa.
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4. El conreu per a l’autoabastament de l’associació no pot superar la producció 
anual de cent cinquanta quilograms d’unitats florides en sec.

5. L’emmagatzematge del cànnabis s’ha de fer en les condicions higièniques, am-
bientals i de seguretat que es determinin per reglament. La seguretat de l’emmagat-
zematge és responsabilitat de l’associació.

6. S’han d’establir per reglament el procediment per a la comunicació del con-
reu a l’Administració competent; els requisits de seguretat i les mesures de control 
higiènic i sanitari del conreu; les condicions mediambientals en què es duu a terme 
la producció; el control de la producció; la preparació del cànnabis per al consum i 
la producció de productes derivats, i els requisits i les condicions per a garantir que 
el conreu es fa assegurant-ne la privacitat per a evitar que sigui visible i accessible.

Article 19. Transport 
1. Una vegada fet el control pericial del conreu i quantificat el volum final de la 

producció, l’òrgan de govern de l’associació ha d’emetre l’autorització escrita a què 
fa referència l’article 17.4 per al transport del producte derivat del conreu des del lloc 
on es produeix fins a les dependències de l’associació on es porten a terme el proces-
sament, la distribució controlada i la destrucció, si escau, del cànnabis.

2. El cànnabis ha d’ésser empaquetat i segellat per a garantir-ne la integritat en 
el procés de transport. S’ha d’establir per reglament el tipus d’empaquetatge i la in-
formació sobre la traçabilitat i la substància que ha de contenir.

3. El transport no es pot fer en mitjans de transport col·lectiu.

Article 20. Distribució del cànnabis
1. La distribució del cànnabis s’ha de dur a terme en un espai privat, sempre dins 

l’àmbit de l’associació, amb accés restringit i exclusiu per als associats, i destinat ex-
clusivament a llur consum personal.

2. Els associats no poden transmetre a terceres persones el cànnabis que els és 
dispensat a títol personal.

3. Els associats que vulguin participar en l’autoabastament associatiu ho han de 
sol·licitar per escrit, expressant llur previsió de consum, que no pot sobrepassar els 
seixanta grams mensuals, o els vint grams mensuals en el cas dels associats d’entre 
divuit i vint-i-un anys, sens perjudici del que disposa l’apartat 4.

4. La quantitat màxima de cànnabis de què poden disposar els associats pot és-
ser incrementada si el consum es fa per motius terapèutics. La manera de justificar 
aquesta circumstància i els termes en què s’ha de fer la distribució del cànnabis per 
al consum terapèutic s’han d’establir per reglament.

5. Entre la data d’incorporació al programa d’autoabastament i la primera dis-
pensació ha de transcórrer un període de carència de quinze dies, llevat dels casos 
d’associats que ho necessitin per motius terapèutics, que poden fer el primer retira-
ment el mateix dia de llur incorporació.

Capítol VI. Clubs de consumidors de cànnabis. Limitacions en la 
publicitat de les associacions i dels clubs 

Article 21. Accés i privacitat
1. Els clubs de consumidors de cànnabis són espais estrictament privats, l’accés 

als quals és restringit a llurs associats.
2. Els clubs de consumidors de cànnabis han de comprovar la identitat i la con-

dició d’associat de les persones que accedeixen a l’interior de l’espai destinat al con-
sum o a la distribució del cànnabis.

Article 22. Condicions dels espais dels clubs
1. Els espais dels clubs de consumidors de cànnabis destinats a la distribució han 

d’estar separats dels espais destinats al consum de cànnabis.
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2. Els clubs de consumidors de cànnabis han de complir les condicions de sa-
lubritat dels locals establertes per la normativa vigent i llur activitat ha de respectar 
la normativa de protecció mediambiental.

3. Els clubs de consumidors de cànnabis no es poden instal·lar en espais reservats 
o compartimentats dins altres establiments on es duguin a terme activitats diferents 
de les pròpies d’una associació de consumidors de cànnabis.

Article 23. Activitat dels clubs 
1. Amb relació als drets dels consumidors i als de la resta de la ciutadania, l’ac-

tivitat dels clubs de consumidors de cànnabis ha de: 
a) Respectar la no discriminació en l’exercici dels drets fonamentals d’associació, 

de reunió i a la llibertat en un espai privat col·lectiu.
b) Permetre fer compatible l’exercici dels drets de llurs membres amb els de la 

resta de la ciutadania.
c) Garantir el dret a la salut de les persones i el dret a viure en un medi equilibrat, 

sostenible i saludable.
2. A l’interior dels clubs de consumidors de cànnabis és prohibit: 
a) Consumir altres drogues no institucionalitzades, begudes alcohòliques i pro-

ductes alimentaris que continguin cànnabis.
b) Crear espais reservats o segregacions o instal·lar espais compartimentats des-

tinats a activitats amb finalitats diferents de les que estableixin els estatuts d’acord 
amb aquesta llei.

3. Als efectes del que disposa aquest article, s’han d’establir per reglament: 
a) Els paràmetres mediambientals obligatoris, els valors màxims d’emissió at-

mosfèrica i les mesures correctores exigibles als clubs de consumidors de cànnabis.
b) Les distàncies mínimes entre dos clubs de consumidors de cànnabis, entre els 

clubs i els centres educatius i entre els clubs i els equipaments i serveis sanitaris.
c) Les limitacions horàries d’obertura dels clubs de consumidors de cànnabis.
4. Les disposicions que s’estableixin per reglament per al compliment del que 

estableix l’apartat 3 han de respectar la titularitat i l’exercici de les competències 
municipals corresponents.

Article 24. Limitacions en la publicitat de les associacions i identificació 
de la seu dels clubs 
1. Les associacions de consumidors de cànnabis tenen prohibida qualsevol de les 

activitats següents: 
a) Fer publicitat del cànnabis mitjançant qualsevol forma de comunicació, reco-

manació o acció comercial l’objectiu o l’efecte directe o indirecte de la qual sigui la 
promoció de les associacions de consumidors de cànnabis, dels clubs o del consum 
de la substància.

b) Fer actuacions de patrocini consistents a dur a terme qualsevol tipus de con-
tribució, pública o privada, a un esdeveniment, una activitat o un individu l’objectiu 
o l’efecte directe o indirecte dels quals sigui la promoció del consum de cànnabis.

c) Fer qualsevol activitat de promoció per a estimular la demanda del cànnabis.
2. Resten excloses de la prohibició de l’apartat 1: 
a) La participació de les associacions de consumidors de cànnabis en esdeve-

niments, fòrums, xarxes socials o mitjans de comunicació de qualsevol tipus, rela-
cionats amb programes específics en matèria de salut pública o dedicats de manera 
única i exclusiva al cànnabis, que no comportin cap tipus de promoció.

b) La mera inclusió de les associacions en una llista o guia d’adreces de persones 
o d’organismes.

3. La seu de l’associació i el lloc d’emplaçament dels clubs de consumidors de 
cànnabis han de tenir únicament una placa exterior amb el nom de l’associació, el 
número d’inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, i, 
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si s’escau, el del registre municipal d’associacions, i la indicació que es tracta d’un 
espai privat d’accés exclusiu als associats.

Capítol VII. Mesures de control higiènic i sanitari i programes de gestió 
de la prevenció de riscos i reducció de danys 

Article 25. Mesures de control per part de les associacions de la 
distribució del cànnabis 
1. En el moment en què l’associat retira una quantitat de cànnabis, se n’ha de 

verificar la identitat, la previsió de consum aprovada i els retiraments de producte 
fets en el mes vigent, per a comprovar que tot s’ajusta als paràmetres establerts. Les 
associacions han de disposar dels mitjans tècnics, personals i informàtics que garan-
teixin aquestes actuacions de comprovació i verificació.

2. L’associat ha de retirar de l’associació la quantitat de cànnabis assignada per 
al seu consum individual i transportar-la en un embalatge que eviti la possibilitat de 
manipular-ne el contingut i que permeti d’identificar l’associació proveïdora, la data 
de retirament i el número d’associat. L’associació ha d’adoptar les mesures per a evi-
tar la manipulació o l’alteració de l’embalatge que conté el producte.

3. Les associacions poden establir mitjans de custòdia perquè els associats que 
ho desitgin puguin dipositar en llurs dependències el producte dispensat de manera 
individual i intransferible. Aquestes quantitats no computen en els límits de l’emma-
gatzematge a què es refereix l’apartat 5.

4. Les determinacions sobre la quantitat màxima de cànnabis que un associat pot 
retirar d’una sola vegada en un mateix mes i qualsevol altre aspecte relacionat amb 
la distribució s’han de concretar per reglament.

5. L’associació no pot emmagatzemar més cànnabis del que fixa la previsió total 
col·lectiva mensual, i s’ha de fer en les condicions higièniques, ambientals i de segu-
retat que es determinin per reglament.

Article 26. Controls periòdics de les condicions higièniques i sanitàries 
de la substància
1. Les associacions de consumidors de cànnabis han de vetllar perquè llurs mem-

bres de ple dret accedeixin a consumir una substància lliure de contaminants, adul-
teracions i patògens, i a aquest efecte l’han de sotmetre als controls analítics periò-
dics que s’estableixin per reglament, els quals en cap cas no poden ésser inferiors a 
una anàlisi per varietat i collita.

2. Els controls analítics periòdics de la substància que es distribueix i es consu-
meix s’han de fer en laboratoris autoritzats per l’Administració.

Article 27. Col·laboració amb organismes i entitats de salut pública i 
serveis especialitzats de les associacions
1. Les associacions de consumidors de cànnabis han de participar i col·laborar 

amb el departament competent en matèria de salut i amb entitats especialitzades per 
a oferir serveis d’informació i assessorament professionalitzats en gestió de la pre-
venció de riscos i reducció de danys adreçats als associats.

2. Les administracions públiques poden promoure la creació d’òrgans o progra-
mes de col·laboració entre elles i les associacions de consumidors de cànnabis o les 
entitats que les representen, per a aconseguir una informació empírica i estadística 
més detallada, amb valor científic, que permeti d’establir mesures de control sanita-
ri, participar en l’elaboració de plans de gestió de la prevenció de riscos i reducció 
de danys, i també oferir formació sobre el consum, els riscos que comporta i sobre 
qualsevol altra qüestió relativa al consum de cànnabis a Catalunya.

3. Les associacions de consumidors de cànnabis que tinguin associats que ne-
cessiten consumir la substància per motius terapèutics han de tenir els serveis es-



BOPC 458
5 de juliol de 2017

1.01.01. Lleis 34

pecialitzats necessaris i posar-los a disposició d’aquests associats en la forma i les 
condicions que es determinin per reglament.

4. Les associacions de consumidors de cànnabis han de donar informació i asses-
sorament professional en matèria de prevenció de riscos i reducció de danys a llurs 
treballadors i associats, d’acord amb el que s’estableixi per reglament i el que disposi 
el departament competent en matèria de salut pública, que ha d’incloure un progra-
ma d’informació específic adreçat als associats de divuit a vint-i-un anys.

5. Les associacions de consumidors de cànnabis han de trametre al departament 
competent en matèria de salut i, dins d’aquest, a l’organisme responsable del segui-
ment de la qualitat i l’activitat de les associacions tota la informació estadística i epi-
demiològica necessària per al control de l’activitat, de la manera i amb els criteris 
que es determinin per reglament.

Article 28. Informació als associats i actuacions de prevenció de riscos
1. Les associacions de consumidors de cànnabis han d’informar els associats so-

bre les propietats del cànnabis i els seus derivats, sobre les formes de consum, els 
seus efectes, i també sobre els riscos i els danys que es poden derivar del consum 
d’aquesta substància.

2. Les persones de l’associació encarregades de manipular i dispensar el cànna-
bis han de tenir la formació necessària i contínua per al compliment de llurs tasques 
i, especialment, la relativa a les propietats del cànnabis i els seus derivats, als efec-
tes, als riscos i als danys que es poden derivar del consum d’aquesta substància, en 
els termes que s’estableixi per reglament.

3. L’associació de consumidors de cànnabis ha de disposar d’informació actualit-
zada sobre els serveis i els professionals que poden ajudar-los a reduir o a abandonar 
el consum de cànnabis i l’ha de fer conèixer als associats que hi vulguin contactar.

Capítol VIII. Col·laboració amb altres administracions

Article 29. Principi de col·laboració
El Govern ha de col·laborar amb la resta d’administracions estatals, municipals, 

nacionals i internacionals competents o interessades a aprofundir en una política de 
drogues basada en la prevenció dels riscos i la reducció dels danys associats al seu 
consum i en l’evidència científica, i ha de procurar que s’assoleixin la plena efectivi-
tat dels drets que tutela aquesta llei i els objectius de salut pública i mediambiental 
que estableix.

Article 30. Competències municipals
És competència del Govern controlar l’activitat de les associacions i els clubs de 

consumidors de cànnabis, perquè compleixin les obligacions d’aquesta llei, indepen-
dentment de les col·laboracions que es puguin establir amb els governs municipals 
i sens perjudici de les potestats dels ens locals en l’àmbit de llurs competències, en 
els termes establerts per la legislació de règim local.

Capítol IX. Potestats d’inspecció i control i règim sancionador 

Article 31. Potestats d’inspecció i control
1. El control de l’actuació de les associacions de consumidors de cànnabis cor-

respon als departaments competents en matèria de salut pública, seguretat ciutadana 
i agricultura, segons escaigui per raó de la matèria i d’acord amb la distribució de 
l’article 33. Aquest control inclou la potestat inspectora sobre el compliment de totes 
les obligacions que estableix aquesta llei.

2. El personal de l’Administració encarregat de les funcions públiques d’inspec-
ció i control té la consideració d’autoritat, i els fets constatats directament per aquest 
personal, formalitzats en un document públic amb els requisits legalment establerts, 
tenen la presumpció de veracitat, llevat que hi hagi una prova en contra.
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3. Les associacions de consumidors de cànnabis i els clubs que siguin inspec-
cionats o controlats resten obligats a prestar la màxima col·laboració en les tasques 
d’inspecció i control, i també a proporcionar les dades necessàries que els siguin 
sol·licitades.

Article 32. Principis generals del règim sancionador 
1. L’incompliment dels deures i de les obligacions que estableix aquesta llei per 

part de les associacions, llurs clubs i les persones que en són responsables comporta 
l’aplicació del règim sancionador regulat per aquest capítol, sens perjudici del règim 
establert per les ordenances municipals que sigui aplicable.

2. El règim sancionador d’aquest capítol no s’aplica si els fets poden ésser cons-
titutius d’infracció penal ni tampoc si, d’acord amb la legislació, pot ésser aplicable 
un altre règim administratiu o jurisdiccional.

3. En tot allò que no determina aquest capítol són aplicables els principis i les re-
gles generals sobre l’exercici de la potestat sancionadora i el procediment sanciona-
dor, establerts per la legislació bàsica i per la legislació de la Generalitat en matèria 
de règim jurídic i procediment administratiu comú.

Article 33. Infraccions
1. Les infraccions per l’incompliment del que estableix aquesta llei es classifi-

quen en molt greus, greus i lleus.
2. Són infraccions molt greus: 
a) En l’àmbit de la salut pública: 
1r. L’admissió d’associats incomplint les condicions i els requisits establerts pels 

articles 9 i 10.
2n. Distribuir la substància amb adulteracions, contaminants o patògens o sense 

fer els controls analítics periòdics en els termes que estableix l’article 26, si es posa 
en risc la salut de les persones.

3r. Permetre el consum d’altres drogues no institucionalitzades, begudes alcohò-
liques i productes alimentaris que continguin cànnabis.

4t. Permetre l’entrada de persones no associades als espais reservats on es duu a 
terme el consum o la dispensació de cànnabis.

5è. Dispensar cànnabis als associats inscrits en el programa d’autoabastament 
per sobre de les quantitats establertes per l’article 20.

6è. No tenir els espais dels clubs de consumidors de cànnabis destinats a la dis-
tribució separats dels espais destinats al consum de cànnabis.

7è. No disposar del llibre de registre d’associats o de qualsevol dels llibres de 
registre d’autoabastament.

8è. Falsejar el contingut dels llibres de registre d’associats o qualsevol dels lli-
bres de registre d’autoabastament.

9è. Dur a terme qualsevol de les activitats de publicitat, patrocini o promoció que 
prohibeix l’article 24.

b) En l’àmbit de la seguretat ciutadana: 
1r. Dispensar cànnabis a persones no associades o fora de l’àmbit de l’associació.
2n. Transmetre un associat a terceres persones el cànnabis que li és dispensat a 

títol personal.
3r. Transportar cànnabis sense autorització escrita de l’òrgan de govern de l’as-

sociació, sense garantir-ne la integritat del transport o fet en un mitjà de transport 
col·lectiu.

4t. Tenir un club de consumidors de cànnabis instal·lat en un altre establiment 
que duu a terme activitats diferents de les pròpies de l’associació.

c) En l’àmbit de l’agricultura: 
1r. Superar la producció anual permesa que l’article 18.4 fixa per al conreu per 

a l’autoabastament.
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2n. Dur a terme les activitats de producció i emmagatzematge incomplint qual-
sevol de les condicions establertes per l’article 18.

3. Són infraccions greus: 
a) En l’àmbit de la salut pública: 
1r. Distribuir la substància amb adulteracions, contaminants o patògens o sense 

fer els controls analítics periòdics que estableix l’article 13, si no suposa cap risc per 
a la salut de les persones.

2n. Dispensar cànnabis a associats no inscrits en el programa d’autoabastament.
3r. Dispensar cànnabis als associats inscrits en el programa d’autoabastament 

sense respectar el període de carència establert per l’article 20.
4t. No tenir actualitzada la informació que ha de constar en els llibres de registre 

d’associats o en qualsevol dels llibres de registre d’autoabastament.
5è. No dur a terme qualsevol de les actuacions de comprovació i de verificació 

amb relació a la distribució del cànnabis als associats a què fa referència l’article 25.
6è. No disposar dels serveis especialitzats a què fa referència l’article 27.3 per als 

associats que necessiten consumir la substància per motius terapèutics.
7è. Tenir espais reservats, segregats o compartimentats destinats a activitats amb 

finalitats diferents de les pròpies de l’associació.
8è. No facilitar la informació, l’assessorament professional i la formació en ma-

tèria de prevenció de riscos i de reducció de danys als treballadors de l’associació, i 
també no facilitar la formació necessària i contínua a les persones encarregades de 
manipular i dispensar el cànnabis.

9è. No facilitar la informació als associats sobre les propietats del cànnabis i 
els seus derivats i sobre els riscos i els danys que es poden derivar del consum de 
la substància, i també no disposar del programa d’informació específic adreçat als 
associats de divuit a vint-i-un anys.

b) En l’àmbit de la seguretat ciutadana, identificar la seu de l’associació o l’em-
plaçament del club incomplint els requisits establerts per l’article 24.3.

3. Són infraccions lleus l’incompliment de qualsevol altra obligació que no sigui 
qualificada de molt greu o greu.

Article 34. Subjectes responsables de les infraccions
1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquest capítol les associa-

cions i les persones físiques a les quals sigui imputable una acció o una omissió ti-
pificades com a infracció per aquesta llei.

2. Si un club comet algun dels fets tipificats com a infracció per aquesta llei, el 
subjecte responsable és l’associació a què pertany.

Article 35. Sancions aplicables a les associacions de consumidors de 
cànnabis 
1. Les infraccions tipificades per aquesta llei se sancionen amb les multes se-

güents: 
a) Per la comissió d’infraccions molt greus: una multa d’entre 6.001 i 12.000 eu-

ros.
b) Per la comissió d’infraccions greus: una multa d’entre 2.001 i 6.000 euros.
c) Per la comissió d’infraccions lleus: una multa de fins a 2.000 euros.
2. Els criteris aplicables per a determinar l’abast de la sanció són els que esta-

bleix la legislació de règim jurídic i procediment administratiu i en funció de l’exis-
tència de perjudicis per a l’interès públic, del risc generat per a la salut, de la reper-
cussió social de la infracció, del benefici que hagi reportat a l’infractor la conducta 
sancionada i de la reincidència en la comissió en el termini d’un any de més d’una 
infracció de la mateixa naturalesa, si ha estat declarat així per resolució ferma.

3. El Govern ha de revisar i actualitzar periòdicament les quanties de les multes.
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Article 36. Potestat sancionadora
1. La imposició de les sancions per la comissió d’infraccions greus i lleus corres-

pon als directors generals competents en matèria de salut pública, seguretat ciutada-
na o agricultura, segons escaigui per raó de la matèria i d’acord amb la distribució 
de l’article 33.

2. La imposició de les sancions per la comissió d’infraccions molt greus corres-
pon als consellers dels departaments competents en matèria de salut pública, segu-
retat ciutadana o agricultura, segons escaigui per raó de la matèria i d’acord amb la 
distribució de l’article 33.

Article 37. Procediment sancionador i mesures de caràcter provisional
1. El procediment sancionador aplicable és el que estableix la legislació de règim 

jurídic i procediment de les administracions públiques.
2. En cas de denúncia, l’òrgan competent ha d’incoar el procediment sancionador 

si els fets denunciats presenten indicis mínimament consistents o creïbles d’infrac-
ció, i pot adoptar d’ofici o a instància de part, mitjançant un acord motivat, mesures 
de caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució final en els termes 
establerts per la legislació bàsica i per la legislació de la Generalitat en matèria de 
règim jurídic i procediment administratiu comú.

Article 38. Prescripció de les infraccions i de les sancions 
1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de cinc anys; les infraccions 

greus, al cap de tres anys, i les infraccions lleus, al cap d’un any.
2. Les sancions per la comissió d’infraccions molt greus prescriuen al cap de 

cinc anys; per la comissió d’infraccions greus, al cap de tres anys, i per la comissió 
d’infraccions lleus, al cap d’un any.

Disposicions addicionals 

Primera. Comissió de seguiment de l’aplicació de la Llei 
1. El Govern ha de crear una comissió de seguiment de l’aplicació d’aquesta llei 

com a òrgan assessor del departament competent en matèria de salut pública, amb 
l’objectiu d’avaluar l’aplicació i els efectes de la Llei, proposar disposicions per a 
desplegar-la i aplicar-la, i també per a complir qualsevol altra funció que li encoma-
ni el dit departament.

2. El decret de creació de la comissió de seguiment n’ha de determinar, almenys: 
a) L’adscripció al departament competent en matèria de salut pública.
b) La composició, tenint en compte que n’han de formar part representants dels 

departaments competents en salut pública, seguretat ciutadana i agricultura, i repre-
sentants de les associacions municipalistes, de les entitats especialitzades i de les 
federacions d’associacions cannàbiques.

c) El règim de funcionament.
3. La comissió de seguiment ha d’elaborar un informe públic anual sobre l’apli-

cació de la Llei i la seva evolució, que ha de presentar al departament competent en 
matèria de salut pública.

Segona. Negociació col·lectiva 
El Govern ha de facilitar la negociació col·lectiva, entre les parts legitimades 

que es determinin d’entre els representants de les associacions de consumidors de 
cànnabis i els representants dels treballadors, amb l’objectiu que puguin assolir un 
acord que reculli, entre altres aspectes, les categories professionals corresponents.

Fascicle segon
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Tercera. Equiparació de les associacions i els clubs de consumidors de 
cànnabis amb els clubs privats de fumadors a què es refereix la Llei de 
l’Estat 28/2005 
Els clubs de consumidors de cànnabis i les zones de les associacions que no tin-

guin club i que tinguin un espai on es permeti el consum de tabac són clubs privats 
de fumadors, de conformitat i amb els efectes que estableix la disposició addicio-
nal novena de la Llei de l’Estat 28/2005, del 26 de desembre, de mesures sanitàries 
enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la 
publicitat dels productes del tabac.

Quarta. Promoció d’iniciatives científiques d’investigació
El Govern ha de promoure les condicions perquè es desenvolupin iniciatives 

científiques d’investigació en els camps de la medicina, psicologia, epidemiologia, 
sociologia, agronomia, botànica, el dret i l’economia, entre d’altres, perquè les acti-
vitats de les associacions de consumidors de cànnabis puguin aportar la major quan-
titat possible de coneixements científics a la societat.

Disposició transitòria. Adaptació de les associacions de consumidors 
de cànnabis existents amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 
1. Al cap d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, les associa-

cions de consumidors de cànnabis existents amb anterioritat a l’entrada en vigor han 
d’adaptar llurs estatuts i adoptar totes les mesures que siguin necessàries per a com-
plir les obligacions i les mesures de control que estableix aquesta llei.

2. L’incompliment del que estableix l’apartat 1 es considera infracció molt greu, 
i és sancionat pel departament competent en matèria de salut pública d’acord amb el 
que disposa el capítol relatiu al règim d’infraccions i sancions d’aquesta llei.

3. Si una vegada transcorregut el termini que estableix l’apartat 1 les associa-
cions no han fet les adaptacions preceptives ni han inscrit les modificacions dels es-
tatuts en el registre d’associacions corresponent, els membres de l’òrgan de govern 
responen dels danys que causin a l’associació o a tercers amb motiu de l’incompli-
ment del que estableix aquesta llei.

4. Els estatuts i les disposicions de règim intern de les associacions de consumi-
dors de cànnabis que s’oposin al que estableix aquesta llei resten sense efecte a par-
tir de la seva entrada en vigor.

Disposicions finals

Primera. Anàlisi de mesures fiscals 
1. El Govern ha de presentar un projecte de llei de modificació del text refós de la 

Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legis-
latiu 3/2008, del 25 de juny, amb la finalitat de crear noves taxes com a conseqüèn-
cia del nou règim jurídic de les associacions de consumidors de cànnabis establert 
per aquesta llei, especialment el relatiu a les actuacions d’inspecció i de control, en 
què són competents els departaments de la Generalitat concernits.

2. El Govern ha d’estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de crear un nou im-
post propi sobre el cànnabis, amb l’objectiu de reduir els riscos i els danys vinculats 
al seu consum, internalitzar les externalitats negatives que se’n deriven i fomentar 
els hàbits de consum saludables.

Segona. Desplegament reglamentari 
1. El Govern, en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta 

llei i en el marc del que aquesta estableix, ha d’aprovar les disposicions que siguin 
necessàries per a desplegar i executar aquesta llei i adoptar les mesures pertinents 
amb la mateixa finalitat.
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2. El desplegament reglamentari ha de respectar les competències dels ens locals 
en els termes establerts per la legislació de règim local.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, i els seus efectes econòmics en l’exercici pressupostari 
immediatament posterior a la seva aprovació.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís
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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 creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
200-00010/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL 

CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Termini: 3 dies hàbils (del 06.07.2017 al 10.07.2017).
Finiment del termini improrrogable: 11.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00050/11

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 01.06.2017

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Bada-

lona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Bar-
celonès (tram. 352-01504/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès (tram. 352-01505/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01506/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb 
relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès 
(tram. 352-01507/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a 
la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-
01508/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del 
Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 352-01509/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès (tram. 352-01510/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de supressió del Con-
sell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01511/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Bar-
celonès (tram. 352-01512/11)
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Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parla-
mentari Socialista

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01533/11

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Vendrell, gerent del Consell Comar-
cal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès (tram. 352-01534/11)

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Garrido, representant dels funcionaris 
en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Propo-
sició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01535/11)

Proposta d’audiència en ponència de Gemma Morelló, representant dels treballa-
dors laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb rela-
ció a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 
352-01536/11)

Proposta d’audiència en ponència de Sebastià Grau, secretari de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01538/11)

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01539/11)

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01542/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 
352-01543/11)

Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adrià 
del Besòs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 352-01544/11)

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Co-
loma de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès (tram. 352-01545/11)

Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalo-
na, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barce-
lonès (tram. 352-01546/11)

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de 
l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Con-
sell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01547/11)

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01548/11)

Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01549/11)

Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barce-
lonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Bar-
celonès (tram. 352-01550/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell Comarcal del Bar-
celonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 352-01551/11)
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Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat 
de Regesa, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 352-01552/11)

Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a 
la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-
01553/11)

Inadmissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 01.06.2017

Proposta d’audiència en ponència del secretari d’Administracions Locals amb re-
lació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 
352-01537/11)

Proposta d’audiència en comissió de la consellera de Governació, Administraci-
ons Públiques i Habitatge amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01540/11)

Proposta d’audiència en comissió de la directora general d’Administració Local 
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès 
(tram. 352-01541/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 06.06.2017,  

DSPC-C 439

Compareixences d’organitzacions i grups socials acordades
Compareixença en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 

Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00561/11)

Compareixença en ponència de Jaume Vendrell, gerent del Consell Comarcal del 
Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès (tram. 353-00562/11)

Compareixença en ponència de Lluís Garrido, representant dels funcionaris en el 
comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de 
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00563/11)

Compareixença en ponència de Gemma Morelló, representant dels treballadors 
laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a 
la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-
00564/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 353-00565/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00566/11)

Compareixença en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00567/11)

Compareixença en ponència de Sebastià Grau, secretari de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès (tram. 353-00568/11)

Compareixences d’organitzacions i grups socials rebutjades
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Bada-

lona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Bar-
celonès (tram. 352-01504/11)
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès (tram. 352-01505/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01506/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb 
relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès 
(tram. 352-01507/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a 
la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-
01508/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del 
Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 352-01509/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Bar-
celonès (tram. 352-01512/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01542/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 
352-01543/11)

Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adrià 
del Besòs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 352-01544/11)

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Co-
loma de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès (tram. 352-01545/11)

Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalo-
na, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barce-
lonès (tram. 352-01546/11)

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de 
l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Con-
sell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01547/11)

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01548/11)

Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01549/11)

Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barce-
lonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Bar-
celonès (tram. 352-01550/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell Comarcal del Bar-
celonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 352-01551/11)

Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat 
de Regesa, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 352-01552/11)

Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a 
la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-
01553/11)
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TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS 

«Ponència: Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès», 

03.07.2017

Compareixença en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00561/11)

Compareixença en ponència de Jaume Vendrell, gerent del Consell Comarcal del 
Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès (tram. 353-00562/11)

Compareixença en ponència de Lluís Garrido, representant dels funcionaris en el 
comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de 
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00563/11)

Compareixença en ponència de Gemma Morelló, representant dels treballadors 
laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a 
la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-
00564/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 353-00565/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00566/11)

Compareixença en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00567/11)

Compareixença en ponència de Sebastià Grau, secretari de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès (tram. 353-00568/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 4 dies hàbils (del 
06.07.2017 a l’11.07.2017).
Finiment del termini: 12.07.2017; 12:00 h.

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
202-00052/11

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 01.06.2017

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Bada-

lona amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalu-
nya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01513/11)
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comar-
cal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obli-
gacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 
352-01514/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de San-
ta Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès 
(tram. 352-01515/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb 
relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de tras-
pàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat 
corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01516/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen 
al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01517/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del 
Barcelonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Ca-
talunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que 
en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01518/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Munici-
pis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal 
de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligaci-
ons que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-
01519/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès 
(tram. 352-01520/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalu-
nya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01521/11)

Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parla-
mentari Socialista

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del 
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, 
drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelo-
nès (tram. 352-01582/11

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Vendrell, gerent del Consell Comar-
cal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comar-
cal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obli-
gacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 
352-01583/11)

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Garrido, representant dels funcionaris 
en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposi-
ció de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, 
serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01584/11)
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Proposta d’audiència en ponència de Gemma Morelló, representant dels treballa-
dors laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb rela-
ció a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs 
de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corres-
ponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01585/11)

Proposta d’audiència en ponència de Sebastià Grau, secretari de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès 
(tram. 352-01587/11

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació 
del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, 
drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelo-
nès (tram. 352-01588/11)

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació 
del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, 
drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelo-
nès (tram. 352-01556/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs 
de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corres-
ponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01557/11)

Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adrià 
del Besòs, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Ca-
talunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que 
en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01558/11)

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Colo-
ma de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal 
de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligaci-
ons que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-
01559/11)

Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalo-
na, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya 
i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’ac-
tualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01560/11)

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de 
l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès 
(tram. 352-01561/11)

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del 
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, 
drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelo-
nès (tram. 352-01562/11)

Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès 
(tram. 352-01563/11)
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Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barce-
lonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalu-
nya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01564/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell Comarcal del Bar-
celonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Cata-
lunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01565/11)

Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat 
de Regesa, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Ca-
talunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que 
en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01566/11)

Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a la 
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen 
al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01567/11)

Inadmissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 01.06.2017

Proposta d’audiència en comissió de la consellera de Governació, Administraci-
ons Públiques i Habitatge amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès 
(tram. 352-01554/11)

Proposta d’audiència en comissió de la directora general d’Administració Local 
amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat 
corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01555/11)

Proposta d’audiència en ponència del secretari d’Administracions Locals amb re-
lació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs 
de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corres-
ponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01586/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 06.06.2017,  

DSPC-C 439

Compareixences d’organitzacions i grups socials acordades
Compareixença en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 

Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del 
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, 
drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelo-
nès (tram. 353-00579/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Ca-
talunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que 
en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00580/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès 
(tram. 353-00581/11)
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Compareixença en ponència de Jaume Vendrell, gerent del Consell Comarcal 
del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal 
de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligaci-
ons que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-
00582/11)

Compareixença en ponència de Lluís Garrido, representant dels funcionaris en 
el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposi-
ció de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, 
serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00583/11)

Compareixença en ponència de Gemma Morelló, representant dels treballadors 
laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a 
la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen 
al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00584/11)

Compareixença en ponència de Sebastià Grau, secretari de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal 
de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligaci-
ons que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-
00585/11)

Compareixença en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del 
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, 
drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelo-
nès (tram. 353-00586/11)

Compareixences d’organitzacions i grups socials rebutjades
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Bada-

lona amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalu-
nya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01513/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comar-
cal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obli-
gacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 
352-01514/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de San-
ta Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès 
(tram. 352-01515/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb 
relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de tras-
pàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat 
corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01516/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen 
al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01517/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del 
Barcelonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Ca-
talunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que 
en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01518/11)
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalu-
nya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01521/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació 
del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, 
drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelo-
nès (tram. 352-01556/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs 
de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corres-
ponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01557/11)

Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adrià 
del Besòs, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Ca-
talunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que 
en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01558/11)

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Colo-
ma de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal 
de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligaci-
ons que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-
01559/11)

Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalo-
na, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya 
i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’ac-
tualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01560/11)

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de 
l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès 
(tram. 352-01561/11)

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del 
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, 
drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelo-
nès (tram. 352-01562/11)

Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès 
(tram. 352-01563/11)

Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barce-
lonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalu-
nya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01564/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell Comarcal del Bar-
celonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Cata-
lunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01565/11)

Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat 
de Regesa, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Ca-
talunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que 
en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01566/11)
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Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a la 
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen 
al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01567/11)

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS 

«Ponència: Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 

traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat 

corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès», 03.07.2017

Compareixença en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del 
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, 
drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelo-
nès (tram. 353-00579/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Ca-
talunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que 
en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00580/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès 
(tram. 353-00581/11)

Compareixença en ponència de Jaume Vendrell, gerent del Consell Comarcal 
del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal 
de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligaci-
ons que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-
00582/11)

Compareixença en ponència de Lluís Garrido, representant dels funcionaris en 
el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposi-
ció de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, 
serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00583/11)

Compareixença en ponència de Gemma Morelló, representant dels treballadors 
laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a 
la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen 
al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00584/11)

Compareixença en ponència de Sebastià Grau, secretari de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal 
de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligaci-
ons que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-
00585/11)

Compareixença en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del 
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, 
drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelo-
nès (tram. 353-00586/11)
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 4 dies hàbils (del 
06.07.2017 a l’11.07.2017).
Finiment del termini: 12.07.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00055/11

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 01.06.2017

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Bada-

lona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Bar-
celonès (tram. 352-01522/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès (tram. 352-01523/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01524/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb 
relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès 
(tram. 352-01525/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a 
la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-
01526/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del 
Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 352-01527/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès (tram. 352-01528/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de supressió del Con-
sell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01529/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Bar-
celonès (tram. 352-01530/11)

Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parla-
mentari Socialista

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01589/11)

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Vendrell, gerent del Consell Comar-
cal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès (tram. 352-01590/11)

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Garrido, representant dels funcionaris 
en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Propo-
sició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01591/11)
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Proposta d’audiència en ponència de Gemma Morelló, representant dels treballa-
dors laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb rela-
ció a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 
352-01592/11)

Proposta d’audiència en ponència de Sebastià Grau, secretari de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01594/11)

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01595/11)

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01570/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 
352-01571/11)

Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adrià 
del Besòs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 352-01572/11)

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Co-
loma de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès (tram. 352-01573/11)

Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalo-
na, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barce-
lonès (tram. 352-01574/11)

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de 
l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Con-
sell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01575/11)

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01576/11)

Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01577/11)

Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barce-
lonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Bar-
celonès (tram. 352-01578/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell Comarcal del Bar-
celonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 352-01579/11)

Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat 
de Regesa, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 352-01580/11)

Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a 
la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-
01581/11)

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Proposta d’audiència en ponència de Lluís Garrido, representant dels funcionaris 

en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Propo-
sició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01531/11)

Proposta d’audiència en ponència de Gemma Morelló, representant dels treballa-
dors laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb rela-
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ció a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 
352-01532/11)

Inadmissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 01.06.2017

Proposta d’audiència en comissió de la consellera de Governació, Administraci-
ons Públiques i Habitatge amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01568/11)

Proposta d’audiència en comissió de la directora general d’Administració Local 
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès 
(tram. 352-01569/11)

Proposta d’audiència en ponència del secretari d’Administracions Locals amb re-
lació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 
352-01593/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 06.06.2017,  

DSPC-C 439

Compareixences d’organitzacions i grups socials acordades
Compareixença en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 

Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00587/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 353-00588/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00589/11)

Compareixença en ponència de Jaume Vendrell, gerent del Consell Comarcal del 
Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès (tram. 353-00590/11)

Compareixença en ponència de Lluís Garrido, representant dels funcionaris en el 
comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de 
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00591/11)

Compareixença en ponència de Gemma Morelló, representant dels treballadors 
laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a 
la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-
00592/11)

Compareixença en ponència de Sebastià Grau, secretari de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès (tram. 353-00593/11)

Compareixença en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00594/11)

Compareixences d’organitzacions i grups socials rebutjades
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Bada-

lona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Bar-
celonès (tram. 352-01522/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès (tram. 352-01523/11)
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01524/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb 
relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès 
(tram. 352-01525/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a 
la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-
01526/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del 
Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 352-01527/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Bar-
celonès (tram. 352-01530/11)

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Garrido, representant dels funcionaris 
en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Propo-
sició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01531/11)

Proposta d’audiència en ponència de Gemma Morelló, representant dels treballa-
dors laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb rela-
ció a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 
352-01532/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01570/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 
352-01571/11)

Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adrià 
del Besòs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 352-01572/11)

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Co-
loma de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès (tram. 352-01573/11)

Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalo-
na, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barce-
lonès (tram. 352-01574/11)

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de 
l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Con-
sell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01575/11)

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01576/11)

Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 352-01577/11)

Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barce-
lonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Bar-
celonès (tram. 352-01578/11)

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell Comarcal del Bar-
celonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 352-01579/11)
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Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat 
de Regesa, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 352-01580/11)

Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a 
la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 352-
01581/11)

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS 

«Ponència: Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès», 

03.07.2017

Compareixença en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00587/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 353-00588/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00589/11)

Compareixença en ponència de Jaume Vendrell, gerent del Consell Comarcal del 
Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès (tram. 353-00590/11)

Compareixença en ponència de Lluís Garrido, representant dels funcionaris en el 
comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de 
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00591/11)

Compareixença en ponència de Gemma Morelló, representant dels treballadors 
laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a 
la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-
00592/11)

Compareixença en ponència de Sebastià Grau, secretari de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès (tram. 353-00593/11)

Compareixença en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 353-00594/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 4 dies hàbils (del 
06.07.2017 a l’11.07.2017).
Finiment del termini: 12.07.2017; 12:00 h.
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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 creació d’un sistema de bústia ètica i 
de bon govern a la Generalitat
250-00959/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 58165, 60290 i 64452 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 03.07.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 58165)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De supressió al punt 2

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
2. Implementar aquesta eina mitjançant programari lliure i la interfície Globa-

Leaks.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60290, 64452)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de l’enunciat de la part resolutiva

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a promoure, en el 
marc de les seves competències, a: 

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 1

1. Millorar el sistema de denúncia que articula l’Oficina Antifrau de Catalunya 
per tal de garantir la transparència i les bones praxis a l’Administració de la Gene-
ralitat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 2

2. Valorar que la implementació d’aquestes millores es faci mitjançant progra-
mari lliure i la interfície Globa-Leaks.
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Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Salut
250-00985/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61455 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 04.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61455)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure entre els 
criteris tècnics que avaluïn l’adequació de l’oferta de les empreses licitadores en els 
concursos públics per a l’adjudicació dels serveis de restauració i/o càtering que du-
gui a terme el Departament de Salut es tingui en consideració els ingredients que 
poden causar al·lèrgies o intoleràncies.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit de la salut
250-00998/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63059 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 04.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63059)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició del punt 3

3. Activar el servei d’atenció nocturna d’urgències al CAP de Cunit, si els crite-
ris d’ordenació de l’atenció continuada i urgent establerts al PLANUC així ho de-
terminen.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició del punt 4

4. Elaborar un pla d’acció de reducció de les llistes d’espera a la regió sanitària 
de Tarragona, en el marc del Pla integral per a la millora de les llistes d’espera sa-
nitàries i del Pla estratègic sanitari 2016-2020 del Camp de Tarragona, per tal de 
reduir el temps mitjà d’espera i que, en cap cas, sobrepassi el de la mitjana de Ca-
talunya.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 5

5. Vetllar pel correcte compliment de les bases concursals de l’empresa gestora 
del Servei d’ambulàncies al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, la UTE Egara - 
La Fuente i realitzar el control de les condicions establertes a través de la Mesa Na-
cional del Transport Sanitari.
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a la 
urbanització Mas del Plata, de Cabra del Camp
250-01040/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 64252 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 03.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 64252)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta la Generalitat de Catalunya a fer un seguiment 
de les condicions del trànsit de la C-37 en les aproximacions a la intersecció d’accés 
a la urbanització Mas del Plata i dels moviments de gir a esquerres en la mateixa, 
que puguin provocar incidències de seguretat, per tal de preveure les millores de 
seguretat viària que s’escaiguin, tenint en compte l’accidentalitat real comprovada.

Proposta de resolució sobre el garantiment de les revisions 
ginecològiques i obstètriques a les dones amb mobilitat reduïda
250-01046/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 64253 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 04.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 64253)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i supressió del punt 2

2. Sistematitzar la recopilació de dades estadístiques sobre obstetrícia, desglos-
sades per edats i diversitat funcional, per tal de dissenyar indicadors de gènere que 
recolzin el desenvolupament legislatiu i la formulació de polítiques que s’ajustin a 
les necessitats del col·lectiu.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Enllestir abans d’acabar l’any 2017 l’actualització del Pla estratègic d’atenció 
a la salut sexual i reproductiva, que inclou la revisió de l’atenció que reben les per-
sones amb diversitat funcional i l’elaboració de recomanacions per millorar l’acces-
sibilitat als serveis i per rebre una atenció adequada a la seva situació i necessitats.
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Proposta de resolució sobre la dotació d’un servei d’urgència 
pediàtrica de vint-i-quatre hores a Sant Cugat del Vallès
250-01050/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 64250 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 04.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 64250)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició del punt 1

1. Dotar el servei d’urgències de nit, caps de setmana (dissabtes a partir de les 15 
hores) i festius del CAP del carrer de la Mina d’un metge especialista en pediatria, 
de manera que els infants de Sant Cugat del Vallès disposin d’un servei de pediatria 
d’urgència les 24 hores del dia durant tot l’any, si en el marc del PLANUC i el Pla 
Estratègic Sanitari del Vallès Occidental així es determina.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una escola de 
qualitat i la igualtat d’oportunitats
302-00168/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 64149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre una escola de qualitat i la igualtat d’oportunitats (tram. 300-00187/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Realitzar en tres mesos un estudi i informe actualitzat de la situació actual 

d’habitabilitat dels centres educatius en les seves aules, per a conèixer aquells cen-
tres que disposen de climatització i ventilació adequada i quins tenen encara amiant.

2. Establir en els casos als quals que no existeix la climatització i ventilació 
adequades quines mesures són les més recomanables, prioritzant les més sosteni-
bles com la millora dels aïllaments, però sense excloure de les mesures possibles, la 
instal·lació d’aires condicionats, que hauria de començar a executar-se el segon se-
mestre de 2018, per tal de garantir la bona aclimatació dels centres escolars i poder 
donar compliment al Real Decret 486/199.

3. Treure l’amiant de tots els centres escolars en un període màxim de 3 anys.
4. Donar compliment als punts b i c de la Moció 56/XI per poder acabar amb el 

problema estructural dels barracons a Catalunya.
5. Augmentar el nombre de centres escolars que obren durant l’estiu per oferir 

activitats de lleure així com els seus menjadors.
6. Dotar de personal especialitzat en autisme i altres necessitats educatives els 

casals d’estiu i les colònies i donar beques a les famílies els fills dels quals, per les 
seves característiques especials, no poden gaudir de casals d’estiu i colònies ordi-
nàries.
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7. Garantir que tots els centres docents d’educació primària i secundària obliga-
tòria de la xarxa pública que ho desitgin, en el marc de la seva autonomia, tindran 
dret a establir un sistema de préstec de llibres de text gratuïts que sigui una alterna-
tiva efectiva a l’adquisició privada de la propietat dels mateixos.

8. Mantenir el software i la infraestructura necessària per a permetre als centres 
docents la prestació del servei de préstec de llibres de text conforme al principi de 
transparència.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de 
l’aire
302-00169/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 64488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la qualitat de l’aire (tram. 300-00188/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Aprovar en el termini de 3 mesos, d’acord amb la resta d’administracions pú-

bliques, el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de pro-
tecció especial horitzó 2020, per tal d’adequar els nivells de la qualitat de l’aire als 
nivells que determina la legislació europea, per tal que entri en funcionament a fi-
nals de 2017.

2. Revisar els criteris pels quals s’han fixat la delimitació de les zones de protec-
ció especial per a la millora de la qualitat de l’aire per tal de adequar-les a la realitat 
urbana de cada àmbit territorial a l’hora de desplegar els protocols d’actuació en cas 
d’avis preventiu o d’episodi de contaminació atmosfèrica.

3. Incorporar en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, un pro-
tocol d’actuació per minimitzar els efectes de contaminació per l’ozó troposfèric, a 
la comarca d’Osona.

4. Procedir en el termini de tres anys, a l’automatització de les dades que propor-
cionen totes les estacions de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
contaminació atmosfèrica de tot el país, proporcionant dades horàries d’ozó, diòxid 
de nitrogen i PM10 i, específicament, d’aquells altres contaminants que sigui de re-
lleu recollir d’acord amb la situació específica de l’estació de control.

5. Aprovar abans de finals de 2017 el Reglament de la Llei de Finançament del 
Transport Públic.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 



BOPC 458
5 de juliol de 2017

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 61 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència 
Tributària de Catalunya
302-00170/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 64489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 300-00185/11).

Moció
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Seguint les indicacions de l’art. 9.1.e de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicar a la web cor-
responent les convocatòries i els resultats de cada una de les fases dels processos 
selectius de provisió i promoció del personal convocats per l’Agència Tributària de 
Catalunya.

2. Garantir que les persones que accediran a les places convocades per l’Agència 
Tributària de Catalunya en forma d’interinatge podran presentar-se a les convocatò-
ries posteriors per proveir definitivament les places.

3. Informar, abans del 31 d’agost, a tots els col·lectius professionals que treballen 
en l’àmbit de la fiscalitat del canvi en la gestió dels impostos cedits.

4. Garantir que el dia 1 de setembre l’Agència Tributària de Catalunya estarà pre-
parada per assumir les tasques que avui desenvolupen les oficines liquidadores dels 
registradors de la propietat: gestió dels impostos cedits i propis.

5. Comprometre i garantir que l’Agència Tributària de Catalunya comprovarà el 
100% dels expedients que es presentin a través de les oficines, com a mesura per 
lluitar contra el frau i l’elusió fiscal.

6. Presentar, durant el mes d’octubre a la Comissió d’Economia i Hisenda, un 
informe sobre el funcionament, durant el mes de setembre, de les noves tasques as-
sumides, en relació a la gestió dels impostos cedits, per l’Agència Tributària de Ca-
talunya que contindrà la següent informació: 

a. Nombre d’oficines obertes i personal adscrit a cadascuna
b. Nombre d’autoliquidacions presentades
c. Nombre d’assessoraments realitzats
d. Consultes telefòniques realitzades
7. Presentar, durant el mes d’octubre a la Comissió d’Economia i Hisenda, un 

informe sobre els expedients digitalitzats de l’1 de gener al 30 de setembre, i dels 
expedients pendents de digitalitzar. En el cas que n’hi hagi, també informar sobre el 
procés i calendari per resoldre dita situació.

8. Presentar, durant el mes d’octubre a la Comissió d’Economia i Hisenda, un 
informe sobre qui i de quina manera es desenvoluparan les tasques d’assessorament 
als contribuents en relació als impostos cedits que, des de l’1 de setembre, gestionarà 
l’Agència Tributària de Catalunya.

9. Presentar, durant el mes d’octubre a la Comissió d’Economia i Hisenda, un 
informe sobre el calendari d’implantació de l’obligatorietat de presentar de forma 
telemàtica les autoliquidacions dels impostos cedits, per part dels contribuents.

10. Presentar, durant el mes d’octubre a la Comissió d’Economia i Hisenda, un 
informe sobre la voluntat i els plans del Govern en relació al futur de l’Agència Tri-
butària de Catalunya, un cop hagi esgotat el marc que estableix l’autogovern en re-
lació a la gestió tributària.
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11. Respectar el principi de seguretat jurídica garantint l’estabilitat i la claredat 
normativa en l’àmbit tributari per tal de no provocar dubtes en els ciutadans i les 
empreses en relació a l’actuació a realitzar.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el control de 
plagues als conreus
302-00171/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 64491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la In-
terpel·lació al Govern sobre el control de plagues als conreus (tram. 300-00189/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’eradicar i contenir la propagació 

del cargol poma, insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Intensificar els mecanismes de control de la plaga, liderant les actuacions que 

siguin necessàries, de forma integral, i tenint en compte tots els agents implicats.
b) Coordinar les actuacions amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre amb 

l’objectiu d’evitar la propagació del cargol poma a d’altres zones de Catalunya i de 
la resta de l’Estat.

c) Implementar les campanyes de sensibilització en el territori, a través de pa-
nells informatius i publicitat als mitjans de comunicació de les Terres de l’Ebre, 
on s’expliquin els riscos d’aquesta espècie depredadora als ebrencs i visitants de la 
zona.

2. El Parlament de Catalunya, en relació al finançament de les actuacions neces-
sàries per a erradicar la plaga del cargol poma, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Efectuar, abans finalitzar el mes juliol d’enguany, el pagament de les subven-
cions de les collites 2015 i 2016 als agricultors que es van acollir a l’ajut per l’admi-
nistració de saponines en els seus conreus.

b) Doblar en els pressupostos de la Generalitat per al 2018, la dotació pressupos-
tària destinada a la lluita contra el cargol poma, a banda del que ja està previst en el 
cofinançament de la Unió Europea i els ajusts estatals.

3. El Parlament de Catalunya, per a millorar la transparència en la gestió, insta 
el Govern de la Generalitat a: 

a) Informar al Parlament, en un termini d’un mes, i tenint en compte els convenis 
de col·laboració entre la Generalitat i les entitats socioeconòmiques del Delta (Pro-
delta), de quin és l’impacte de l’aigua de mar sobre les infraestructures.

b) Informar al Parlament, en un termini d’un mes, de les conclusions de l’Infor-
me elaborat pel Grup d’Experts –i presentat a Amposta el passat 30 de maig– sobre 
els efectes dels tractaments amb aigua de mar. Així mateix, informar de qui va en-
carregar l’estudi, sota quins criteris es va escollir els experts, qui l’ha supervisat, el 
cost del mateix i qui l’ha sufragat.
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c) Presentar els estudis duts a terme pel DARP a la zona pilot de l’Illa de Mar, 
durant els anys 2011-2017 sobre els efectes que podria causar la salinitat als camps 
d’arròs.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les residències de gent gran
302-00172/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 64492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la situació de les residències de gent gran (tram. 300-00190/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Disposar d’uns nous plecs que permetin convocar, durant aquest mes de ju-

liol, un nou concurs per l’any 2018 a les 5 residències públiques gestionades per la 
UTE Ingesan Asproseat amb les ràtios de personal gerocultor adequades a la situa-
ció real del avis i àvies.

2) Mentre no s’adjudiqui el nou concurs a les 5 residències públiques, obligar a 
la UTE Ingesan Asproseat a resoldre de manera immediata totes les deficiències de-
nunciades pels familiars: 

a) Restablint el nombre de gerocultor/es (personal d’atenció directa) que hi havia 
abans que l’empresa fes reducció de personal.

b) Garantint uns nivells adequats de neteja, material, qualitat alimentària, aten-
ció mèdica i substitució del personal en cas de vacances/absències, etc.

3) En el marc de l’actualització de la Cartera de Serveis Socials, congelada des 
de 2010: 

3.1) Iniciar un procés de revisió de les ràtios de personal, especialment d’atenció 
directa, que han de complir els centres residencials d’atenció a les persones grans de 
tots els centres amb fiançament públic, especialment pel que fa a cobertura de per-
sonal, i a les seves condicions professionals i laborals.

3.2) Millora de les tarifes públiques dels serveis d’atenció a persones grans, in-
corporant clàusules que condicionin que almenys un 60% d’aquest increment anirà 
destinat a la millora del salari dels treballadores/res.

3.3) Suspendre l’Acord de flexibilització de ràtios signat entre l’ICASS i les prin-
cipals patronals d’atenció residencial i diürna l’any 2012.

4) Prendre les iniciatives necessàries, com a Autoritat Laboral, per a facilitar la 
signatura del Conveni de Dependència Català, que inclogui una significativa digni-
ficació de les condicions laborals i professionals del personal del sector.

5) Establir en el marc de la contractació pública de serveis a les persones, els se-
güents condicionants: 

5.1) Prohibir les baixes temeràries, que el preu econòmic en cap cas pugui ser 
determinant a l’hora de l’adjudicació.
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5.2) Les penalitzacions i sancions adequades a la importància del servei públic 
que es vol contractar i als danys sobre les persones fràgils que es causen per una 
mala execució del contracte.

5.3) Que es tingui en compte, a l’hora de l’adjudicació del servei, la necessitat de 
garantir la qualitat, la continuïtat, l’accessibilitat, l’assequibilitat, la disponibilitat i 
la exhaustivitat dels serveis, i les necessitats específiques de les distintes categories 
d’usuaris, inclosos els grups desafavorits i vulnerables.

5.4) L’establiment d’estàndards per a la millora de la qualitat del servei, també 
pel que fa a les condicions de treball en que es presten, així com la implantació d’in-
dicadors de seguiment dels processos d’atenció a les persones usuàries.

5.5) La responsabilitat d’inversió en el manteniment de les infraestructures i ins-
tal·lacions.

5.6) Fer complir l’obligació de realitzar i presentar una auditoria econòmica sig-
nada i validada de les entitats i empreses concessionàries.

5.7) La prevalença de les entitats dels tercer sector, sense afany de lucre i de ca-
ràcter associatiu, en la prestació de serveis d’atenció a les persones.

6) Avaluar, en el termini d’un mes, la qualitat i l’eficiència del servei que es pres-
ta a les residencies de titularitat pública de tot Catalunya

7) Incrementar els mecanismes de vigilància i control de l’execució de la pres-
tació de serveis.

8) Reforçar les inspeccions als centres, sense avisar, i incloent-hi entrevistes amb 
les treballadores sense la direcció al davant.

9) Posar en funcionament mecanismes democràtics de participació de familiars, 
veïns i veïnes en el funcionament dels centres.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada GP CSP 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació 
escolar
302-00173/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 64496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Carles Riera Albert, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar (tram. 300-
00186/11).

Moció
Per tal de revertir els processos de segregació escolar a Catalunya i així contri-

buir a reduir la segregació social, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

1. Pla de xoc per de-segregar les 101 escoles amb més del 50% de l’alumnat 
d’origen estranger, percentatge que no es correspon amb el del seu entorn immediat.

2. La posada en marxa immediata de l’Observatori de l’Equitat com a instru-
ment d’anàlisi, recerca i informació que ha de contribuir a la planificació, millora i 
impuls dels programes contra la segregació escolar que ara s’estan duent a terme a 
nivell local, però que estan mancats d’una visió global i unitària sobre tot el territori. 
Correspon a aquest organisme tècnic elaborar una estratègia rigorosa per augmentar 
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l’equitat educativa i reduir la segregació escolar, estratègia que ha de liderar el De-
partament amb el suport del màxim consens social.

3. Recuperar i actualitzar el mapa escolar (article 8.2 LEC-2009), incloent-hi els 
ensenyaments post-obligatoris, com a instrument de planificació de les places esco-
lars i d’una zonificació equilibrada amb la participació dels municipis, de la comu-
nitat educativa i les comissions de garanties. Elaborar previsions d’escolarització i 
decidir l’obertura de grups o línies en funció de l’escolarització equilibrada.

4. Promoció i potenciació de les OME (oficines de matriculació escolar) per a 
planificar i distribuir la demanda d’escolarització en el territori corresponent, oferir 
una informació acurada sobre els drets d’elecció de centre que tenen les famílies i la 
garantia de gratuïtat que tenen en l’accés a centres concertats.

5. Combatre i fiscalitzar els fraus individuals en l’empadronament i els abusos 
de certes escoles concertades a l’hora d’evitar o dissuadir l’escolarització d’alumnes 
nouvinguts i/o amb baixes condicions sòcio-econòmiques i/o amb NEE. Fiscalitzar 
la xarxa concertada en el compliment de la voluntarietat de les quotes i de les acti-
vitats i serveis complementaris, obrint expedient de retirada del concert als centres 
infractors.

6. Impulsar polítiques d’innovació social i educativa en els 60 barris que acumu-
len major vulnerabilitat i necessitats socials, de forma coordinada amb els municipis 
i diferents programes interdepartamentals (Salut, Treball i Afers Socials, Cultura, 
Territori...) assajant noves experiències-pilot com els districtes educatius preferents 
en lloc d’individualitzar i etiquetar les escoles com a «centres d’alta complexitat».

7. Realitzar un estudi sobre els efectes de la gentrificació residencial sobre els 
processos de segregació escolar, i adoptar les mesures escaients per tal de rever-
tir-los.

8. Realitzar un estudi sobre els principis i criteris, homologacions, processos, 
fases, implicacions i conseqüències que comportaria la inclusió de centres escolars 
concertats en la xarxa de titularitat pública, així com sobre un eventual procés pos-
terior de supressió dels concerts educatius en aquells centres que no assolissin els 
esmentats principis i criteris, o que, assolint-los, no volguessin ser-hi inclosos.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-CC 
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència d’Ignacio Soto, secretari 
general de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de 
la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
352-01596/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 63213).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Petra Saiz Antón, presidenta 
del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració 
Local de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de 
protecció de les municipalitzacions
352-01597/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 63213).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic 
de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós 
de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
352-01598/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 63213).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.
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Proposta d’audiència en ponència de Joaquín Tornos, catedràtic 
de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de 
la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
352-01599/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 63213).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Eduardo Rojo Torrecilla, 
catedràtic de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en 
matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01600/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 63213).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les 
federacions de la Unió General dels Treballadors amb relació 
a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de 
la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
352-01601/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 63213).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
federació dels serveis a la ciutadania de Comissions Obreres amb 
relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós 
de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
352-01602/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 63213).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sánchez Graells, professor 
de dret i expert en contractació pública, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de 
Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01608/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 63534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Observatori de Contractació Pública amb relació a la Proposició 
de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de 
Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01609/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 63534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Comellas, advocada i 
experta en contractació pública, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya 
en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01610/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 63534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Julia Ortega Bernardo, 
professora de dret, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de 
protecció de les municipalitzacions
352-01611/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 63534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
General dels Treballadors amb relació a la Proposició de llei de 
modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en 
matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01612/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 63534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del 
text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció 
de les municipalitzacions
352-01613/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 63534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Central 
Sindical Independent i de Funcionaris amb relació a la Proposició 
de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de 
Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01614/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 63534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Pilar Castillejo Medina, tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Ripollet, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de 
Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01615/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 63540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’Albert Boada Cos, regidor de 
l’Ajuntament de Sabadell, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en 
matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01616/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 63540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Colomer i Missé, expert i 
tècnic en processos de municipalització, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de 
Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01617/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 63540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Casals i Ció, alcalde de 
Navàs, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del 
text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció 
de les municipalitzacions
352-01618/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 63540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en 
matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01647/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 63685).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del 
text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció 
de les municipalitzacions
352-01648/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 63685).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Ezquerra Huerva, 
professor titular de dret administratiu, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de 
Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01649/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 63764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Mauri i Majós, professor 
titular de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós 
de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
352-01650/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 63764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Ramon Fuentes i Gasó, 
professor titular de dret administratiu de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text 
refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
352-01651/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 63764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.
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Proposta d’audiència en ponència de Marc Pifarré i Estrada, secretari 
general de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós 
de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
352-01652/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 63764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de 
Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
352-01653/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 63764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència de David Saldoni, alcalde de 
Sallent, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del 
text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció 
de les municipalitzacions
352-01654/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 63764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Albert Piñeira, alcalde de 
Puigcerdà, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent 
del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de 
protecció de les municipalitzacions
352-01655/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 63764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.
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Proposta d’audiència en ponència de Joan Rabasseda, alcalde 
d’Arenys de Munt, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de 
protecció de les municipalitzacions
352-01656/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 63764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Juli Fernàndez, alcalde de 
Sabadell, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent 
del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de 
protecció de les municipalitzacions
352-01657/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 63764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 30.06.2017.

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
200-00010/11

DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Reg. 64466 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.07.2017

A la Presidenta del Parlament de Catalunya
Senyora,
D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Ga-

ranties Estatutàries, us trameto, adjunta, còpia del Dictamen 5/2017, d’aquest Con-
sell, emès el 29 de juny de 2017, sobre el Projecte de llei de l’Agència de Cibersegu-
retat de Catalunya.

Atentament,

Barcelona, 29 de juny de 2017
Joan Egea Fernàndez, president del Consell de Garanties Estatutàries de Cata-

lunya

Dictamen 5/2017, de 29 de juny, sobre el Projecte de llei de l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya
El Consell de Garanties Estatutàries, amb l’assistència del president Joan Egea 

Fernàndez, del vicepresident Pere Jover Presa, dels consellers Eliseo Aja, Marc Car-
rillo i Jaume Vernet Llobet, del conseller secretari Àlex Bas Vilafranca, i dels con-
sellers Francesc de Paula Caminal Badia i Carles Jaume Fernández, ha acordat eme-
tre el següent

Fascicle tercer
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Dictamen 
Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte al Dictamen de la Comissió d’Afers 
Institucionals sobre el Projecte de llei de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya 
(BOPC núm. 420, de 25 de maig de 2017).

Antecedents
1. El dia 31 de maig de 2017 va tenir entrada en el Registre del Consell de Ga-

ranties Estatutàries un escrit de la presidenta del Parlament, de la mateixa data (Reg. 
núm. 5782) en què es comunicava al Consell la Resolució de la presidència del Par-
lament, de 30 de maig, per la qual, segons el que preveuen els articles 16.1.b i 23.b 
de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries (LCGE), 
es va admetre a tràmit la sol·licitud de dictamen sobre l’adequació a l’Estatut i a la 
Constitució del Projecte de llei de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, pre-
sentada el dia 30 de maig de 2017, per més d’una desena part dels diputats del Par-
lament, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

2. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió del dia 1 de juny de 2017, 
després d’examinar la legitimació i el contingut de la sol·licitud, de conformitat amb 
els articles 23 a 25, apartats 1 a 3 LCGE, va acordar la seva admissió a tràmit, es va 
declarar competent per emetre el dictamen corresponent i en va designar ponent el 
conseller senyor Marc Carrillo.

3. En la mateixa sessió, a l’empara de l’article 25 LCGE, apartats 4 i 5, i de l’ar-
ticle 35 del Reglament d’organització i funcionament del Consell, va acordar adre-
çar-se als sol·licitants, a tots els grups parlamentaris i també al Govern a fi de sol·li-
citar-los la informació i la documentació complementàries de què disposessin sobre 
la norma sotmesa a dictamen.

4. En data 12 de juny de 2017 es va rebre en el Registre del Consell un escrit del 
conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència on comuni-
cava que tota la documentació de què disposava el Govern respecte del Projecte de 
llei de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya formava part de l’expedient tramès 
al Parlament (Reg. núm. 5792).

5. Finalment, després de les corresponents sessions de deliberació del Consell, 
el dia 29 de juny de 2017 ha tingut lloc la votació i l’aprovació d’aquest Dictamen, 
d’acord amb el que preveuen els articles 26.3 LCGE i 38 del Reglament d’organitza-
ció i funcionament del Consell.

Fonaments jurídics

Primer. L’objecte del Dictamen
Tal com hem posat de manifest en els antecedents, més d’una desena part dels 

diputats del Parlament de Catalunya, a l’empara del que disposen els articles 16.1.b, 
23.b i 26 LCGE, sol·liciten el parer d’aquest Consell respecte del Dictamen de la Co-
missió d’Afers Institucionals sobre el Projecte de llei de l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya (en endavant, Projecte de llei o Projecte) i, més concretament, amb re-
lació al seu article 2, referit a l’objecte i les funcions d’aquesta entitat.

En el present fonament jurídic resumirem el contingut i la finalitat del Projecte 
de llei, tenint en compte els seus antecedents més immediats, i també efectuarem 
una breu descripció del context normatiu, estatal, autonòmic i europeu en què s’in-
sereix. Tot seguit, sintetitzarem els dubtes de constitucionalitat i d’estatutarietat que 
plantegen els peticionaris i, finalment, assenyalarem l’estructura que adoptarà el 
Dictamen per tal de tractar a bastament les diverses qüestions que se susciten.

1. El Projecte de llei crea l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (en endavant, 
Agència o ACC), com a entitat de dret públic de l’Administració de la Generalitat, 
amb personalitat jurídica pròpia, que té per «objecte garantir la ciberseguretat en 
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el territori de Catalunya, entesa com la seguretat de les xarxes de comunicacions 
electròniques i dels sistemes d’informació» (art. 1 i 2.1). D’acord amb el que diu el 
preàmbul, «cal un organisme que, en l’àmbit de les competències de la Generalitat, 
vetlli pel compliment de les funcions del servei públic de ciberseguretat i permeti 
garantir i augmentar el nivell de seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació 
a Catalunya» davant la creixent i complexa evolució dels «ciberatacs», que situen les 
infraestructures essencials de Catalunya com a principal objectiu. Es tracta, doncs, 
de garantir el «correcte funcionament del Govern i de les administracions públi-
ques» i la «protecció i el bon funcionament dels serveis bàsics per a la ciutadania, 
o sia, els serveis que garanteixen la seguretat i continuïtat social bàsica, com, per 
exemple, els principals subministraments o el suport a la mobilitat i la xarxa viària».

Del règim transitori que conté el Projecte es desprèn que l’ACC té el seu prece-
dent en la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), 
la constitució de la qual va ser aprovada al seu dia per mitjà de l’Acord de Govern 
de 22 de desembre de 2009, amb naturalesa d’entitat sense ànim de lucre i amb 
l’objecte principal d’assolir els objectius del Pla nacional d’impuls de la seguretat 
de les TIC a Catalunya, entre els quals: establir i executar una estratègia nacional 
de seguretat TIC, donar suport a la protecció de les infraestructures crítiques TIC 
nacionals, promoure un teixit empresarial català sòlid en seguretat TIC i incremen-
tar la confiança i protecció de la ciutadania en la societat de la informació (Acord 
GOV/103/2012, de 16 d’octubre). Ara bé, segons declara el preàmbul, el fet que el 
Cesicat, per la seva forma jurídica, no pugui exercir les funcions ni prestar el ser-
vei públic de ciberseguretat «per a la protecció del territori de Catalunya davant les 
amenaces actuals» ha portat a la seva dissolució i a la necessitat de crear l’Agència.

D’aquesta manera, el nou organisme assumeix funcions com ara la capacitat 
d’investigació dels ciberatacs amb vista a reduir-ne l’impacte i millorar la segure-
tat tècnica i jurídica de les funcions públiques en la xarxa; la coordinació entre els 
diferents actors en l’àmbit de Catalunya com a responsable de la matèria de ciber-
seguretat; la condició de CERT (Computer Emergency Response Team) o equip de 
resposta davant emergències informàtiques i la gestió global d’aquesta mena d’inci-
dents quan afectin el territori de Catalunya; l’assegurament de la ciberseguretat de 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic i, si escau, de les altres en-
titats i institucions públiques, dels ens locals i de les persones físiques i jurídiques 
situades a Catalunya; les mesures de protecció sobre la infraestructura pública i els 
seus serveis, i la coordinació amb els proveïdors privats de serveis de la societat de 
la informació per assolir els seus objectius.

D’acord amb això, el Projecte s’estructura en quatre capítols, que contenen onze 
preceptes, dues disposicions addicionals, una de transitòria i cinc de finals. El capí-
tol I, sobre les disposicions generals, regula la creació, naturalesa jurídica i règim 
jurídic de l’Agència (art. 1), el seu objecte i les seves funcions (art. 2). El capítol 
II, relatiu a l’estructura d’aquesta entitat, n’estableix els òrgans de govern (art. 3), 
dissenya el Consell d’Administració (art. 4), el sistema de designació del director de 
l’Agència (art. 5) i l’atribució al Govern de l’aprovació dels seus estatuts mitjançant 
decret (art. 6). El capítol III està dedicat a la regulació del règim econòmic i finan-
cer, de contractació, de personal i de control financer i de l’activitat duta a terme per 
l’Agència (art. 7 a 10) i el darrer i quart capítol articula la relació d’aquesta entitat 
amb el seu departament d’adscripció mitjançant un contracte programa pluriennal 
(art. 11). Finalment, les disposicions addicionals s’ocupen dels recursos de l’Agèn-
cia per a l’exercici de les seves funcions mitjançant l’adscripció de béns de domini 
públic i la cessió dels actius, del personal i dels recursos pressupostaris del Cesicat 
(primera i segona); la disposició transitòria preveu que la Fundació continuï exercint 
les seves funcions fins que es constitueixi l’Agència, i les cinc disposicions finals 
modifiquen la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya (disp. final primera); donen un termini d’un any a comptar de 
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l’entrada en vigor de la Llei (l’endemà de la seva publicació al DOGC) per a la cons-
titució de l’Agència, moment en el qual s’iniciarà també la dissolució del Cesicat 
(disp. final segona, tercera i cinquena), i autoritzen el Govern per fer les modifica-
cions pressupostàries i patrimonials necessàries per traspassar els recursos anteriors 
a l’Agència (disp. final quarta).

A l’últim, cal assenyalar que el preàmbul del Projecte de llei indica que la norma 
s’elabora a l’empara dels articles 121.1.a EAC, 140.7 EAC i 150 EAC. I, a més, de 
conformitat amb els articles 49 EAC (protecció de la seguretat i defensa dels drets 
i dels interessos legítims dels consumidors i dels usuaris) i 53 EAC (mandat als po-
ders públics de foment de la societat i tecnologies de la informació i preservació dels 
drets de les persones). I, segons declara també, es dicta en compliment de la Moció 
75/X i la Resolució 535/X, de 13 i 19 de febrer, respectivament, que instaven el Go-
vern a modificar els estatuts del Cesicat i adaptar-lo a les necessitats del sector de 
les noves tecnologies i la societat de la informació.

2. La necessitat de la protecció de la seguretat en l’entorn de la societat de la in-
formació i de les noves tecnologies de la comunicació, pel fet que són pilars bàsics 
per garantir el desenvolupament econòmic i la convivència social, situen el Projecte 
de llei en un context internacional que s’ocupa, exponencialment, d’aquesta qüestió. 
Així, podem fer esment a la recent Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 6 de juliol, relativa a les mesures destinades a garantir un elevat 
nivell de seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació en la Unió (Directiva 
NIS), que s’aplica tant als operadors de serveis essencials com als proveïdors dels 
serveis digitals, excloent-ne els que subministren xarxes públiques de comunica-
cions o presten serveis de comunicacions disponibles per al públic, que estan sub-
jectes a requisits específics de seguretat d’acord amb la Directiva 2002/21/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març, relativa a un marc regulador comú 
de les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques. I, quant a l’accés, interfe-
rència o intercepció il·legal als sistemes d’informació i les infraestructures crítiques, 
la Directiva 2013/40/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 d’agost de 2013, 
relativa als atacs contra els sistemes d’informació i per la qual se substitueix la De-
cisió marc 2005/222/JAI del Consell.

En relació amb aquestes qüestions, cal afegir altres actuacions, com ara la crea-
ció l’any 2004 de l’Agència de Seguretat de les Xarxes i de la Informació de la Unió 
Europea (ENISA) i, en l’àmbit específic de la ciberseguretat, l’Estratègia de Ciber-
seguretat de la Unió Europea, de 7 de febrer de 2013.

Des d’una perspectiva més tècnica, hom pot fer referència, addicionalment, a les 
primerenques Recomanació de la Unió Internacional de Telecomunicacions UIT-T 
X.1205, sobre aspectes generals de la ciberseguretat, aprovada el 18 d’abril de 2008, 
i Resolució 45 (Doha, 2006), sobre els mecanismes per millorar la cooperació en 
matèria de ciberseguretat, incloent-hi la lluita contra el correu brossa.

A escala estatal, són diverses les normes dictades en àmbits relacionats amb la 
seguretat de la societat digital i les xarxes de les comunicacions electròniques, els 
sistemes d’informació i les infraestructures de les tecnologies de les comunicacions. 
Aquest seria el cas, per exemple, en matèria d’administració electrònica, de les lleis 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (art. 3, 4, 38, 43 a 46, 155 
a 158) i 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les adminis-
tracions públiques (art. 13, 16, 17, 27, 28, 31, 41, 43, 70 i DA segona); el Reial decret 
421/2004, de 12 de març, pel qual es regula el Centre Criptològic Nacional (CNN-
CERT) o els Reials decret 4/2010, de 8 de gener, que dissenya l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica i 3/2010, de 8 de gener, 
pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració 
electrònica.

En el sector de les telecomunicacions i de la societat de la informació, les lleis 
9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions (art. 4, 28, 39 a 44, 61.a i 69.a) i 
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34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç elec-
trònic (disp. add. novena, sobre la gestió d’incidents de ciberseguretat que afectin 
la xarxa d’internet) o el Reial decret 381/2015, de 14 de maig, pel qual s’estableixen 
mesures contra el tràfic no permès i el tràfic irregular amb finalitats fraudulentes en 
comunicacions electròniques.

Igualment, en matèria de seguretat pública, les lleis 8/2011, de 28 d’abril, per 
la qual s’estableixen mesures per a la protecció de les infraestructures crítiques; 
11/2002, de 6 de maig, reguladora del Centre Nacional d’Intel·ligència (art. 4); 
36/2015, de 28 de setembre, de seguretat nacional (en endavant, Llei 36/2015 o 
LSN) (art. 10) i la Llei orgànica 2/2002, de 6 de maig, reguladora del control judicial 
previ del Centre Nacional d’Intel·ligència, i l’Estratègia de Ciberseguretat Nacional, 
aprovada l’any 2013.

A l’últim, es pot fer esment de l’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya 
(INCIBE), que el 28 d’octubre de 2014 substitueix l’Institut Nacional de Tecnolo-
gies de la Comunicació (INTECO), i que és una societat dependent del Ministeri 
d’Energia, Turisme i Agenda Digital (MINETAD). Així, és l’entitat de referència i 
instrument del Govern de l’Estat per al desenvolupament de la ciberseguretat com a 
motor de transformació social i oportunitat per a la innovació i de la confiança di-
gital dels ciutadans, la xarxa acadèmica i d’investigació espanyola (RedIRIS) i les 
empreses, especialment per a sectors estratègics. Per a això, du a terme una activitat 
basada en la investigació, la prestació de serveis i la coordinació amb els agents amb 
competències en la matèria.

En l’àmbit autonòmic, són diverses les normes i actuacions relacionades amb el 
tema que ens ocupa. Així, les lleis 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de proce-
diment de les administracions públiques de Catalunya (art. 24, 43, 44, 45, 57, entre 
d’altres); 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, i 15/1993, de 28 de desembre, per la qual es crea el Centre de Teleco-
municacions de la Generalitat de Catalunya; els decrets 232/2013, de 15 d’octubre, 
pel qual es crea la seu electrònica i 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desen-
volupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat; o els acords 
GOV/147/2016, de 15 de novembre, pel qual s’aprova el desenvolupament del Siste-
ma d’identificació verificada de Catalunya i GOV/50/2009, de 17 de març, pel qual 
s’aprova el Pla de seguretat de la informació a Catalunya.

3. Els dubtes dels diputats sol·licitants del Projecte de llei se centren en l’article 
2, del qual únicament direm, ja que serà examinat amb detall més endavant, que 
estableix, com hem indicat, que l’Agència té per objecte «garantir la ciberseguretat 
en el territori de Catalunya», definida com la «seguretat de les xarxes de comunica-
cions electròniques i dels sistemes d’informació» (apt. 1). A continuació, descriu les 
polítiques públiques que, en matèria de ciberseguretat, li correspon exercir a aquesta 
entitat (apt. 2), especificant-ne també els destinataris (apt. 3); estableix la llista de les 
funcions que té atribuïdes (apts. 4 i 5), i perfila les relacions de col·laboració i coor-
dinació que ha de mantenir amb altres òrgans i entitats (apts. 6 i 7).

Com a punt de partida, la petició admet que l’ACC té un àmbit propi d’actuació, 
que considera competencialment legítim, que és el relatiu a l’autoprotecció. D’acord 
amb això, la «proyección digital o telemática» de l’Administració de la Generalitat 
comporta que les seves competències en matèria de ciberseguretat s’apliquin a les 
relacions que té amb els seus administrats i amb altres administracions, així com 
respecte de les infraestructures, físiques o tecnològiques, que pertanyin a l’estruc-
tura de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. En aquest sentit, els 
diputats no qüestionen l’apartat 2, lletres d i e; l’apartat 4, lletres d, h i i, ni l’apartat 
7, de l’abans esmentat article 2.

Pel que fa a l’apartat 1 de l’article 2, els sol·licitants consideren que, de la seva 
redacció literal, «parece inferirse que las competencias de la prospectiva ACC se 
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podrán ejercer sobre redes e infraestructuras que ni siquiera están situadas en el ter-
ritorio de Cataluña».

Quant a la resta de previsions d’aquest mateix article segon, la sol·licitud les 
critica sobre la base dels següents raonaments principals: a) preveuen una sèrie de 
facultats i funcions relatives a la ciberseguretat, entesa en un sentit que comprèn 
infraestructures, xarxes i sistemes respecte dels quals la Generalitat no disposa de 
competències i, en aquest sentit, subratlla els retrets sobre la manca de competèn-
cies, especialment en allò que afecta la matèria de telecomunicacions; b) les com-
petències en matèria d’execució i coordinació [sic], amb independència del principi 
de territorialitat a què sembla referir-se l’article 2, sobre la seguretat a les xarxes de 
comunicació, són competència exclusiva de l’Estat, sens perjudici de la cooperació 
amb els respectius organismes d’autoprotecció de les comunitats autònomes, i c) 
la regulació de la persecució d’actes il·lícits i les referències a les tasques de suport 
que ha de desenvolupar l’ACC no queden clares i generen dubtes interpretatius, amb 
relació a la protecció dels drets fonamentals i el sotmetiment de la seva actuació a 
l’autorització judicial ex ante en els termes previstos a la LECr. A més, s’hi afegeix 
que solament s’insinua aquesta circumstància (el control judicial previ) en el cas dels 
il·lícits penals.

En aquest darrer ordre d’exposició dels dubtes, addicionalment, la petició con-
sidera que allò que es refereix a la intervenció i investigació dels il·lícits penals, in-
cloent en aquest àmbit les facultats d’intervenció i obtenció de proves tecnològiques, 
d’acord amb la LECr (n’esmenta l’art. 588), està reservat a la policia judicial i que les 
seves funcions (cita els art. 126 CE i 29 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, 
de forces i cossos de seguretat –en endavant, LOFCS–) han de ser exercides per les 
forces i els cossos de seguretat de l’Estat.

4. Un cop efectuades les consideracions anteriors, i per tal d’analitzar les qües-
tions plantejades, aquest Dictamen, en el seu fonament jurídic segon, exposarà el 
paràmetre competencial i estatutari de l’àmbit de la «ciberseguretat» en el qual s’in-
sereix l’Agència i, a continuació, en el tercer i darrer fonament jurídic, aplicarà el 
dit paràmetre a l’article 2 del Projecte objecte de la sol·licitud per tal de dilucidar si 
s’adequa o no a la Constitució i a l’Estatut.

Segon. El marc constitucional i estatutari en matèria de ciberseguretat
1. Per tal d’enquadrar competencialment la norma objecte de dictamen i deter-

minar els títols competencials en què s’emmarca, cal dur a terme una primera anà-
lisi aproximativa del significat i l’abast del concepte «ciberseguretat», en la mesura 
que ha de permetre qualificar relativa a la mateixa Agència i el seu àmbit d’actuació.

Així, el Projecte de llei, a l’hora de crear l’ACC, posa de manifest la importància 
de la seguretat en les diverses operacions que tenen lloc en el ciberespai, integrat 
pel conjunt d’interconnexions electròniques que es produeixen a la xarxa i, per tant, 
constituït per un ventall de components de naturalesa material de base tecnològica, 
com és el cas de les xarxes de telecomunicació i les infraestructures tecnològiques 
de l’anomenada societat de la informació.

Tal com ho expressa en el preàmbul, «[l]a societat de la informació es configura 
com una plataforma global per a la lliure circulació de la informació, les idees i el 
coneixement». L’ús quotidià de les noves tecnologies de la informació i de la comu-
nicació, les anomenades TIC, per part dels ens públics, de les corporacions priva-
des i, en general, dels ciutadans ha fet que esdevinguin un element essencial per al 
desenvolupament econòmic i les relacions socials. No obstant això, és també un fet 
constatat que les amenaces a la seguretat de la xarxa comporten un risc que afecta 
els àmbits més diversos de l’activitat dels seus usuaris. En aquest sentit, els anome-
nats ciberatacs són accions produïdes en el ciberespai que comprometen la disponi-
bilitat, integritat i confidencialitat de la informació mitjançant l’accés no autoritzat, 
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la modificació, la degradació o la destrucció dels sistemes d’informació i telecomu-
nicacions o de les infraestructures que els donen suport.

En aquest context, s’ha incorporat al llenguatge social l’ús de l’expressió «ciber-
seguretat», com a sinònim de la seguretat en la xarxa, la qual també ha estat adop-
tada pels textos normatius com a concepte dotat de transcendència jurídica. Així, 
per exemple, cal tenir en compte la Comunicació conjunta al Parlament europeu, al 
Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions relativa 
a l’Estratègia de ciberseguretat de la Unió Europea, de 7 de febrer de 2013, sobre 
un ciberespai obert, protegit i segur on s’estableix que la ciberseguretat «abarca por 
lo general las salvaguardias y medidas que puedan utilizarse para proteger el cibe-
respacio, en los ámbitos tanto civil como militar, de las amenazas inherentes a sus 
redes interdependientes e infraestructuras de información, o que puedan dañarlas». 
O, des d’una perspectiva més tècnica, la Recomanació de la Unió Internacional de 
Telecomunicacions UIT-T X.1205, que defineix la ciberseguretat com el «conjun-
to de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, 
directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, 
seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organiza-
ción y los usuarios en el ciberentorno».

Quant a l’ordenament jurídic vigent, ens cal retenir les previsions contingudes a 
la ja esmentada Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i del Consell, on 
es defineix la «seguridad de les redes y sistemas de información» com «la capaci-
dad de las redes y sistemas de información de resistir, con un nivel determinado de 
fiabilidad, toda acción que comprometa la disponibilidad, autenticidad, integridad o 
confidencialidad de los datos almacenados, transmitidos o tratados, o los servicios 
correspondientes ofrecidos por tales redes y sistemas de información o accesibles a 
través de ellos» (art. 4.2). Amb aquesta finalitat, i segons la Directiva mateixa, els 
estats poden adoptar mesures de «prevención, detección, respuesta y mitigación de 
los incidentes y riesgos que afecten a las redes y sistemas de información» (consi-
derand 34).

D’altra banda, també en relació amb el contingut del Projecte de llei, hem fet 
esment anteriorment de la Directiva 2013/40/UE del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 12 d’agost de 2013, relativa als atacs contra els sistemes d’informació i per 
la qual se substitueix la Decisió marc 2005/222/JAI del Consell, la qual estableix 
un conjunt de normes mínimes en matèria penal i sancions aplicables en l’àmbit 
dels atacs contra els sistemes d’informació i les infraestructures crítiques. En aquest 
sentit, cal subratllar que la mencionada Directiva 2013/40/UE ha tingut incidència 
en l’ordenament jurídic, la qual s’ha traduït en la modificació del Codi penal duta 
a terme per la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, que ha incorporat al capítol IX 
del títol XIII («Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic»), rela-
tiu als danys, els delictes en els sistemes informàtics, incorporant-hi expressament, 
l’obstaculització o interrupció, sense autorització, del funcionament d’un sistema 
informàtic aliè (art. 264 bis).

Més recentment, en el marc de la legislació estatal, cal subratllar que la LSN 
considera que la ciberseguretat, entre d’altres, és un dels àmbits d’especial interès 
per a la seguretat nacional. I, en conseqüència, requereix una atenció específica pel 
fet que resulta bàsic per preservar els drets i les llibertats, així com també el ben-
estar dels ciutadans, i per garantir el subministrament dels serveis i dels recursos 
essencials (art. 10).

Fins aquí, doncs, hom pot dir que la «ciberseguretat» pot tenir diverses accep-
cions, com ara identificar-se estrictament amb la defensa militar i la seguretat na-
cional en aquells supòsits de més gravetat, urgència i major dimensió, o bé amb la 
seguretat pública quan es tracti de la protecció de determinades infraestructures de 
telecomunicacions, incloent-hi els aspectes més tècnics. Però, també, amb l’adopció 
de mesures ordinàries de seguretat respecte a la xarxa i, en general, a les tecnologies 
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de la informació. Entre d’altres, pel que fa a l’Administració electrònica, garantir la 
protecció de les xarxes de comunicacions electròniques que aquesta generi, com-
prenent-hi la coordinació de l’acció dels diferents organismes públics que utilitzin 
mitjans o procediments xifrats i la protecció dels drets dels administrats en les seves 
relacions amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics.

2. Val a dir que, des d’una perspectiva competencial i segons declara expressa-
ment el mateix preàmbul del Projecte de llei, la competència de la Generalitat per a 
la creació de l’ACC com a entitat de dret públic de l’Administració de la Generalitat 
es fonamenta en els títols competencials següents: la competència d’autoorganitza-
ció de la Generalitat (art. 150 EAC), la competència executiva en matèria de comu-
nicacions electròniques (art. 140.7 EAC) i la competència exclusiva sobre la deter-
minació de les condicions administratives relativa al comerç electrònic (art. 121.1.a 
EAC). Així mateix, invoca la subjecció del Projecte al compliment dels principis 
rectors referits a: la protecció dels consumidors i usuaris (art. 49 EAC) i l’accés a les 
tecnologies de la informació i la comunicació (art. 43 EAC).

Per la seva banda, com ja hem exposat en el fonament jurídic anterior, els dipu-
tats sol·licitants consideren que la regulació continguda en el Projecte de llei vulne-
ra les competències de l’Estat en matèria de seguretat nacional i s’acullen en aquest 
sentit a la interpretació continguda a la STC 184/2016, de 3 de novembre, relativa 
a la Llei 36/2015, que interpreta que la defensa nacional no és una nova competèn-
cia sinó que constitueix la manifestació de la concurrència de les competències de 
l’Estat sobre defensa (art. 149.1.4 CE) i seguretat pública (art. 149.1.29 CE). Així 
mateix, invoquen les competències d’aquest últim en matèria de telecomunicacions 
(art. 149.1.21 CE). I, de forma general, també destaquen la necessitat de garantir els 
drets fonamentals com la intimitat (art. 18.1 CE) o el secret de les comunicacions 
(art. 18.3 CE) en les xarxes que operen en el ciberespai.

Atès, però, com hem vist, el contingut dels diversos aspectes que configuren el 
concepte de la ciberseguretat, la creació de l’ACC s’insereix en un procés carac-
teritzat pel ple desenvolupament de l’ús de les TIC tant en el sector públic com en 
el privat. Un procés en el qual els riscos, que es manifesten a través de les diverses 
modalitats (accés no autoritzat, modificació, degradació o destrucció de sistemes 
d’informació, etc.), operen sobre la integritat i la confidencialitat de la informació, 
de tal forma que la preservació de la seguretat enfront les ciberamenaces i els atacs 
informàtics que puguin patir és un objectiu prioritari per a la preservació dels ser-
veis essencials per a la ciutadania i la convivència social bàsica.

Aquesta és una circumstància que, amb caràcter general, ens permet enquadrar 
de manera rellevant, però no excloent, les actuacions sobre seguretat en les xarxes 
que el Projecte de llei atribueix a l’Agència, en la matèria competencial de seguretat 
pública (art. 149.1.29 CE i 164 EAC). I l’anterior, com hem avançat, sens perjudici 
de les funcions de l’Agència en altres àmbits, a l’empara de diversos títols competen-
cials sobre els quals també centrarem l’atenció a l’efecte de delimitar el marc com-
petencial aplicable. Com hem vist, aquest és el cas de les relatives a la seguretat de 
les xarxes i dels sistemes de les tecnologies de la informació de l’Administració de 
la Generalitat, en la mesura que processen, emmagatzemen o transmeten informació 
en format electrònic i que, segons la normativa aplicable, requereixen de protecció. 
Activitat aquesta que li correspon exercir d’acord amb la competència estatutària en 
matèria de règim jurídic i procediment de les administracions públiques catalanes 
(art. 159.1 EAC), i a través de l’estructura i els òrgans creats a aquests efectes (art. 
150 EAC).

3. En definitiva, d’una banda, la «ciberseguretat» presenta un aspecte directa-
ment relacionat amb l’autoprotecció de l’Administració de la Generalitat, que té com 
a finalitat última prevenir les amenaces i les vulnerabilitats inherents a les seves 
xarxes interdependents i infraestructures de la informació, tant internament com en 
les seves relacions amb els administrats. I, de l’altra, comprèn qüestions, igualment 



BOPC 458
5 de juliol de 2017

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries 81 

rellevants, que incideixen en àmbits connectats a la seguretat pública, les teleco-
municacions, i el règim general de comunicacions, que més endavant examinarem.

Cal fer avinent, però, que aquesta és una qüestió que, de fet, no critiquen els di-
putats sol·licitants, per bé que –subratllen– l’article 150 EAC no empara la Genera-
litat per assumir competències que excedeixin de les previstes pel bloc de la cons-
titucionalitat.

Pel que ara interessa, i en allò que afecta l’autoprotecció de les xarxes i els siste-
mes de l’Administració de la Generalitat, cal partir del marc competencial delimitat 
per l’article 159.1 EAC, que atribueix a la Generalitat «en matèria de règim jurídic 
i procediment de les administracions públiques catalanes, la competència exclusiva 
en allò que no estigui afectat per l’article 149.1.18 de la Constitució». Una competèn-
cia, aquesta, que, entre d’altres, inclou: «a) Els mitjans necessaris per a exercir les 
funcions administratives» i «b) Les potestats de control, inspecció i sanció en tots 
els àmbits materials de competència de la Generalitat».

En aquest sentit, convé recordar que la potestat d’autoorganització prevista a 
l’article 150 EAC, permet exercir a la Generalitat «la competència exclusiva sobre: 
a) L’estructura, la regulació dels òrgans directius públics, el funcionament i l’articu-
lació territorial» i «b) Les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a 
l’actuació administrativa». Es tracta, doncs, d’una potestat de caràcter instrumental 
que l’habilita tant per constituir l’Agència i caracteritzar-la com una «entitat de dret 
públic de l’Administració de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, que 
ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat» (art. 1.1) com per atribuir-li tot 
un ventall de funcions en el seu àmbit d’actuació (art. 2.4).

Precisament, sobre el significat i l’abast d’aquesta potestat d’autoorganització 
com a topall de les bases estatals relatives a la determinació del règim jurídic de 
les administracions públiques ex article 149.1.18 CE, el DCGE 24/2015, de 17 de 
desembre (FJ 2), es va remetre al DCGE 17/2010, de 15 de juliol, per recordar que:

«ha estat considerada com el mínim irreductible de l’autonomia política i cons-
titueix una competència essencial, que possibilita l’exercici d’altres competències. 
En aquest context, la jurisprudència constitucional ha reconegut que inclou, entre 
d’altres, les decisions per “conformar libremente la estructura orgánica de su apa-
rato administrativo” (STC 165/1986, de 18 de desembre, FJ 6) i establir quins són 
“‘los órganos e Instituciones’que configuran las respectivas Administraciones” (STC 
35/1982, de 14 de juny, FJ 2), en relació amb les quals l’Estat ha d’abstenir-se d’in-
tervenir [...] (STC 227/1988, de 29 de novembre, FJ 21.c).» (FJ 2)

Més recentment, la jurisprudència constitucional sintetitzada a la STC 141/2014, 
d’11 de setembre (FJ 5.D), delimita l’abast de la potestat autoorganitzativa autonò-
mica en relació amb les competències de l’Estat per fixar les bases del règim jurídic 
de les administracions públiques (art. 149.1.18 CE), recordant que «para determinar 
el régimen jurídico de la organización y funcionamiento de su propia Administra-
ción, no tiene carácter exclusivo, sino que debe respetar y, en su caso, desarrollar las 
bases establecidas por el Estado» (STC 50/1999, de 6 d’abril, FJ 3).

Nogensmenys, la intensitat d’aquestes bases fixades per l’Estat és diversa. 
D’acord amb això, el Tribunal ha introduït una regla interpretativa que haurà de ser 
tinguda en compte més endavant. Perquè, en efecte, afirma que no escau atribuir a 
les bases estatals la mateixa extensió i intensitat quan es refereixen a aspectes mera-
ment organitzatius interns que no afecten directament l’activitat externa de l’Admi-
nistració i dels administrats que en aquells altres aspectes en els que sí que es dóna 
aquesta afectació (STC 50/1999, FJ 3).

De forma més específica, el Tribunal concreta el contingut i l’objectiu fonamen-
tal de la seva interpretació, en els termes que segueixen. Amb referència al que cal 
entendre per la intensitat que poden tenir les bases ha afirmat que la seva extensió 
no és la mateixa en tots el àmbits que integren aquest règim jurídic. I això anterior 
perquè la incidència de la legislació bàsica estatal «“será menor en aquellas cuesti-
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ones que se refieren primordialmente a la organización y al funcionamiento interno 
de los órganos de las Administraciones públicas, que en aquellas otras que inciden 
más directamente en su actividad externa” (STC 50/1999, FJ 3)». Especialment quan 
afectin els drets i els interessos dels administrats.

Aquest és, doncs, el paràmetre competencial que fonamenta legítimament i prin-
cipal la projecció de l’actuació de l’ACC sobre la preservació de la seguretat en 
l’Administració electrònica de la Generalitat i les xarxes de comunicacions electrò-
niques de les altres administracions públiques de Catalunya, tant en l’àmbit intern 
com en l’extern, en la seva relació amb altres entitats públiques i els administrats.

Ara bé, com ja ha estat anunciat anteriorment, la regulació de les funcions de 
l’ACC que conté el Projecte obliga a tenir en compte la concurrència d’altres com-
petències materialment més específiques, que tot seguit examinem.

4. Efectivament, atès el contingut de les activitats que pot comprendre el terme 
«ciberseguretat», abans exposat, resulta evident que entre aquestes competències 
també cobra un relleu especial el relatiu a la preservació de la seguretat pública no 
únicament restringida a la preservació de l’ordre públic.

A) Abans, però, i com a consideració prèvia a l’examen de la jurisprudència 
constitucional i de la nostra doctrina consultiva sobre l’objecte i l’abast de la matèria 
competencial relativa a seguretat pública, cal subratllar que l’aprovació de la preci-
tada Llei de l’Estat 36/2015 va constituir una rigorosa novetat en l’ordenament jurí-
dic. La seva intitulació, referida expressament a la seguretat nacional, podia suggerir 
l’aparició d’un nou títol competencial, malgrat l’absència de referència específica a 
la Constitució i a la legislació orgànica, a més de la seva indeterminació material, 
tal com vàrem interpretar en el nostre DCGE 18/2015, de 26 de novembre (FJ 2).

Tanmateix, el Tribunal Constitucional ha rebutjat que la dita seguretat nacional 
pugui ser conceptuada com un nou títol. En aquest sentit, ha interpretat que «siendo 
clara la competencia estatal, tanto en materia de defensa como en materia de segu-
ridad pública, no tendría sentido que, en un ámbito como la seguridad nacional, tan 
estrechamente vinculado a ambas, hasta el punto de identificarse con sus fines y ob-
jetivos y los bienes jurídicos protegidos en la forma indicada, la competencia esta-
tal pasara a ser puramente residual» (STC 184/2016, de 3 de novembre, FJ 3). Amb 
aquesta premissa, l’alt tribunal va concloure afirmant que «la seguridad nacional no 
es una competencia nueva sino que se integra en las competencias estatales de de-
fensa y seguridad pública» (FJ 3).

En conseqüència, la salvaguarda de l’anomenada «seguretat nacional» es pot 
manifestar tant a través de l’exercici de les competències atribuïdes a l’Estat ex ar-
ticle 149.1.4 CE en matèria de defensa com del de les que li corresponen ex article 
149.1.29 CE en matèria de seguretat pública.

B) El règim competencial sobre seguretat pública, segons el que determina el 
bloc de la constitucionalitat, deriva de la competència atribuïda a les comunitats 
autònomes de vigilància de les seves pròpies instal·lacions i de coordinació de les 
policies locals (art. 148.1.22 CE) i de la competència atribuïda a l’Estat ex article 
149.1.29 CE, «sens perjudici que les comunitats autònomes puguin crear policies en 
la forma que els respectius estatuts estableixin dins el marc del que disposi una llei 
orgànica».

Aquesta llei és la precitada LOFCS que, en la mesura que, per prescripció cons-
titucional, és atributiva de competències en aquesta matèria, també «forma parte del 
grupo normativo que ha de ser utilizado para apreciar la conformidad o disconfor-
midad con la Constitución» (STC 86/2014, de 29 de maig, FJ 3) dels preceptes legals 
en matèria de seguretat.

La nostra doctrina consultiva i la jurisprudència constitucional sobre seguretat 
pública han estat exposades, entre d’altres, en el DCGE 3/2015, de 26 de febrer (FJ 
3.2), i en el més recent DCGE 18/2015 (FJ 2.2), relatiu precisament a la LSN. La 
síntesi d’aquesta doctrina és la que tot seguit s’exposa.
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Des del primer moment, vàrem afirmar, el Tribunal Constitucional va definir la 
seguretat pública com una «actividad dirigida a la protección de personas y bienes 
(seguridad en sentido estricto) y al mantenimiento de la tranquilidad u orden ciuda-
dano» (STC 33/1982, de 8 de juny, FJ 3). Així mateix, aquesta activitat inclou «un 
conjunto plural y diversificado de actuaciones, distintas por su naturaleza y conteni-
do, aunque orientadas a una misma finalidad tuitiva del bien jurídico así definido» 
(per totes, STC 154/2005, de 9 de juny, FJ 5).

D’acord amb la jurisprudència constitucional, les esmentades actuacions relati-
ves a la preservació de la seguretat pública admeten la distinció entre dues catego-
ries diferenciades. D’una banda, l’activitat policial que correspon dur a terme a «las 
organizaciones instrumentales destinadas a este fin y, en especial, las que corres-
ponden a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a que se refiere el art. 104 CE» (STC 
154/2005, de 9 de juny, FJ 5). I, de l’altra, les funcions de naturalesa no policial, que 
comprenen aquelles actuacions destinades a la garantia de la seguretat que poden «ir 
más allá de la regulación de las intervenciones de la “policía de seguridad”, es de-
cir, de las funciones propias de las fuerzas y cuerpos de seguridad» (STC 86/2014, 
de 29 de maig, FJ 4).

Es tracta d’una distinció entre funcions policials stricto sensu i aquelles altres 
no estrictament policials, que presenta especial rellevància respecte de la capacitat 
per a la «creació» de policia autonòmica, la qual no ha de ser entesa exclusivament 
com una referència orgànica sinó també funcional, de tal manera que les activitats 
policials inclouen, a més, «las funciones no policiales inherentes o complementarias 
a aquellas» (STC 86/2014, FJ 4). Una distinció que, així mateix, ens haurà de per-
metre, en el proper fonament jurídic, determinar l’abast i els límits de l’actuació de 
l’Agència en l’exercici de les funcions que li atribueix el Projecte de llei.

En resum, com dèiem al abans esmentat DCGE 18/2015 (FJ 2.2.B), citant la STC 
86/2014, FJ 4, la competència autonòmica inclou «todas aquellas facultades que bien 
por su especificidad o bien por inherencia o complementariedad, sean propias de las 
funciones o servicios policiales que hayan asumido con arreglo a lo dispuesto en los 
respectivos Estatutos y en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

A l’últim, cal recordar, a més, que la doctrina constitucional ha declarat que el 
concepte de «seguretat pública» s’ha de delimitar de manera restrictiva, ja que no 
«toda seguridad de personas y bienes, ni toda normativa encaminada a conseguirla 
o a preservar su mantenimiento, puede englobarse en aquella, pues, si así fuera, la 
práctica totalidad de las normas del Ordenamiento serían normas de seguridad pú-
blica» (STC 25/2004, de 26 de febrer, FJ 6, i, en la mateixa línia, 184/2016, FJ 3, i 
87/2016, de 28 d’abril, FJ 5).

Nogensmenys, com vàrem assenyalar, la distinció entre les competències estatals 
i autonòmiques no ha estat fàcil i fins tot la jurisprudència constitucional de vegades 
ha estat confusa, i sovint limitativa per a les competències autonòmiques (en aquest 
sentit, cal esmentar, entre d’altres, les STC 235/2001, de 13 de desembre, FJ 5 i 6, i 
la citada STC 154/2005, FJ 5 a 8). Circumstància aquesta que fa especialment ne-
cessària, en matèria de seguretat pública, la utilització de tècniques de cooperació 
i coordinació.

Arribats a aquest punt, hem de fer esment específic de les mesures de protecció 
de les infraestructures qualificades com a crítiques. En el DCGE 3/2015 (FJ 3.2.C) 
vàrem interpretar que aquestes formen part de la matèria de seguretat pública, com 
a activitat dirigida a la protecció de béns i persones amb la finalitat de garantir 
la tranquil·litat i l’ordre ciutadans. I, en el mateix sentit, cal fer esment de la STC 
128/2016, de 7 de juliol (FJ 8), sobre les anomenades infraestructures estratègiques 
(FJ 8).

A escala europea també ha adquirit una progressiva importància la preserva-
ció de la seva seguretat davant possibles atacs, com posen en relleu la Directiva 
2008/114/CE del Consell, de 8 de desembre, sobre la identificació i designació d’in-
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fraestructures crítiques europees i l’avaluació de la necessitat de millora la seva pro-
tecció i, pel que ara interessa, la Directiva 2013/40/UE, anteriorment citada.

C) Pel que fa a les competències de la Generalitat sobre seguretat pública, en allò 
que resulta més rellevant per a aquest Dictamen, l’Estatut estableix que: «1. Corres-
pon a la Generalitat, en matèria de seguretat pública, d’acord amb el que disposa la 
legislació estatal: a) La planificació i la regulació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya [...]. b) La creació i l’organització de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra. [...] 5. La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra té com a àmbit 
d’actuació el conjunt del territori de Catalunya i exerceix totes les funcions pròpies 
d’un cos de policia, en els àmbits següents: a) La seguretat ciutadana i l’ordre pú-
blic. b) La policia administrativa, que inclou la que deriva de la normativa estatal. 
c) La policia judicial i la investigació criminal, incloent-hi les diverses formes de 
crim organitzat i terrorisme, en els termes que estableixin les lleis» (art. 164 EAC).

Arran d’aquest nou marc normatiu que suposà l’aprovació de l’Estatut de 2006, 
en els nostres DCGE 3/2015 (FJ 3.2.C) i 18/2015 (FJ 2.2.C) vàrem interpretar que la 
competència sobre «[l]a planificació i la regulació del sistema de seguretat pública 
de Catalunya» (art. 164.1.a) permet a la Generalitat la implementació d’una políti-
ca global en la matèria. Així mateix –dèiem–, la referència a la regulació permet 
l’assumpció de potestats normatives que no estaven previstes a l’Estatut de 1979. En 
segon lloc, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra queda clarament con-
figurada com una policia integral, exercint en aquest sentit funcions de seguretat 
ciutadana, control de l’ordre públic, policia judicial i investigació criminal. I, final-
ment, vàrem afegir que el nou Estatut ha establert un nou tractament de les tasques 
de coordinació i cooperació entre l’Estat i la Generalitat a través de la Junta de Se-
guretat de Catalunya.

A títol il·lustratiu de l’exercici d’aquesta competència, es pot fer esment a la ja ci-
tada LOFCS, al qual es remet l’article 164.3 EAC, així com també a la Llei 10/1994, 
d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i de la Llei 4/2003, 
de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, que concre-
ten les competències de la Generalitat en aquesta matèria, exercides a través del cos 
de Policia dependent del Departament d’Interior (art. 3.7 Decret 2/2016, de 13 de 
gener; Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interi-
or, i Decret 160/2016, de 2 de febrer, de reestructuració de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya).

5. Finalment, en aquest examen del marc competencial en què es troba inserida 
l’activitat de la ciberseguretat, ens cal abordar la incidència que, eventualment, hi 
pot tenir la relativa a les telecomunicacions.

Segons l’article 149.1.21 CE, l’Estat disposa de la competència exclusiva sobre 
les telecomunicacions. Per la seva banda, l’article 140.7 EAC estableix que «[c]orres-
pon a la Generalitat, d’acord amb la normativa de l’Estat, la competència executiva 
en matèria de comunicacions electròniques», que en allò que resulta de rellevància 
competencial en aquest Dictamen, inclou, en tot cas, la inspecció de les infraestruc-
tures comunes de telecomunicacions i l’exercici de la potestat sancionadora corres-
ponent (lletra b).

Val a dir que aquesta atribució competencial, prevista juntament amb un feix de 
facultats executives que corresponen, com a mínim, a l’Administració de la Genera-
litat, no obsta perquè aquesta pugui exercir altres competències executives de natu-
ralesa semblant, derivades de la implementació de la convergència tecnològica i la 
societat digital i, per tant, de la necessitat de protegir les comunicacions electròni-
ques i els sistemes i les infraestructures d’informació que els donen suport.

La jurisprudència constitucional i la doctrina consultiva sobre el bloc de la cons-
titucionalitat relatiu a la matèria de telecomunicacions fou exposada en el nostre 
DCGE 22/2014, de 3 de novembre (FJ 2), amb ocasió de la sol·licitud de parer pre-
sentada amb relació a la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions. 
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Doncs bé, als efectes de l’examen del marc constitucional i estatutari que afecta 
l’activitat a desenvolupar per l’ACC, resulta oportú remarcar-ne les regles interpre-
tatives que tot seguit se sintetitzen.

A l’hora de delimitar la matèria de telecomunicacions (art. 149.1.21 CE), el Tri-
bunal Constitucional ho ha fet per contrast amb la relativa als mitjans de comunica-
ció (art. 149.1.27 CE), i ha establert una regla diferenciadora que cal retenir. Així, la 
primera «se refiere a la ordenación del dominio público radioeléctrico y, muy parti-
cularmente, a los aspectos técnicos claramente atinentes a la regulación del soporte 
o instrumento del cual la radio y la televisión se sirven –las ondas radioeléctricas, 
hertzianas o electromagnéticas–» (STC 72/2014, de 8 de maig, FJ 3). Per tant, s’esta-
bleix una distinció expressa entre el suport tècnic de les xarxes, que com a tal, forma 
part de la matèria de «telecomunicacions» (art. 149.1.21 CE) i el contingut o servei 
de comunicació audiovisual, que es relaciona amb el dret a comunicar i rebre infor-
mació, així com també amb la llibertat d’expressió (art. 149.1.27 CE).

La competència de l’Estat sobre les telecomunicacions li permet, doncs, la re-
gulació dels aspectes tècnics d’aquest sector «–sin perjuicio de las competenci-
as autonómicas sobre medios de comunicación social–, así como las condiciones 
de prestación del servicio y de explotación de las redes, y el régimen jurídico de 
los operadores» (STC 8/2012, de 18 de gener, FJ 7). En definitiva, té per objecte 
«ordenar normativamente y asegurar la efectividad de las comunicaciones» (STC 
278/1993, FJ 2, i 127/1994, FJ 8). D’altra banda, cal recordar que, dins del mateix 
títol de l’article 149.1.21 CE, correspon també en exclusiva a l’Estat la competèn-
cia sobre el «règim general de comunicacions», la qual comprèn la regulació de les 
infraestructures, en la mesura que «aseguran la efectividad de las comunicaciones 
en todo el territorio nacional y con ello la virtualidad de las competencias estatales 
afectadas (art. 149.1.21 y 149.1.27)». Així, segons el mateix Tribunal, aquesta segona 
competència comprèn «la totalidad de las competencias normativas sobre la misma» 
però també implica «un plus», ja que «puede comportar la atribución de las compe-
tencias de ejecución necesarias para configurar un sistema materialmente unitario» 
(STC 20/2016, de 4 de febrer, FJ 3, fent citació de jurisprudència anterior).

Així mateix, des d’una perspectiva global i integrada en la matèria de telecomu-
nicacions i règim general de comunicacions, l’alt tribunal ha declarat recentment 
que és competència estatal «la conformación, regulación o configuración del propio 
sector de telecomunicaciones (comunicaciones electrónicas) atendiendo a la con-
vergencia tecnológica (y de servicios) y al marco regulador de las comunicaciones 
electrónicas de la Unión Europea para asegurar una regulación homogénea en todo 
el territorio español», la qual considera necessària «no solo para el desarrollo e inno-
vación del sector, sino también para la garantía de los derechos de los ciudadanos en 
el marco de la sociedad de la información (o sociedad del conocimiento), si se tiene 
en cuenta que el desarrollo de las comunicaciones y de las nuevas tecnologías de la 
información constituye un factor esencial para lograr la cohesión social, económica 
y territorial necesarias para evitar, o al menos disminuir, la llamada fractura digi-
tal» (STC 8/2016, de 21 de gener, FJ 3).

Ara bé, quant a l’abast que pugui tenir la intervenció estatal en matèria de teleco-
municacions, vàrem assenyalar que el caràcter global del títol competencial implica 
una potencialitat expansiva que el Tribunal Constitucional mateix va posar en relleu 
i davant la qual va afirmar la necessitat que fos objecte d’una interpretació restric-
tiva, en els termes que segueixen: «habida cuenta de que el título competencial del 
art. 149.1.21 CE es virtualmente más expansivo que el dispuesto en el art. 149.1.27 
CE y para impedir una injustificable exclusión de las competencias autonómicas so-
bre radio y televisión, aquella regla de deslinde debe ser interpretada restrictivamen-
te» (STC 244/1993, de 15 de juliol, FJ 2).

Per aquesta raó, s’han d’arbitrar fórmules de col·laboració, cooperació i coor-
dinació perquè no es buidin mútuament de continguts les competències afectades 
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que poden concórrer en defensa d’altres interessos públics protegits (ordenació del 
territori, medi ambient, seguretat pública, sanitat, etc.). Sobre aquesta situació de 
concurrència competencial en l’àmbit de les telecomunicacions i la necessitat de res-
pectar l’exercici de les competències de la Generalitat caldrà tenir en compte el que 
vàrem dir en el nostre DCGE 22/2014 (FJ 2.2), al qual ens remetem.

Així ho recorda també la STC 20/2016, quan insisteix que en cas de concurrèn-
cia de títols competencials sobre un mateix objecte o espai físic són necessàries fór-
mules racionals de cooperació, consulta, participació, concertació o acord, incloent-
-hi l’intercanvi mutu d’informació, l’emissió d’informes o la creació d’òrgans de 
composició mixta, entre d’altres. Afegeix, però, que, en cas de desacord, prevaldrà 
la decisió estatal ex article 149.1.21 CE, que té com a finalitat, en darrera instància, 
garantir la prestació del servei de telecomunicacions (FJ 2). En concret, respecte de 
la instal·lació i el desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques, diu 
que «el conjunto de administraciones públicas tienen la obligación de facilitar el 
despliegue de infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas en su ámbi-
to territorial, para lo cual deben dar debido cumplimiento a los deberes de recíproca 
información y de colaboración y cooperación mutuas en el ejercicio de sus actuaci-
ones y de sus competencias» (FJ 8).

Tercer. L’examen de constitucionalitat i d’estatutarietat del precepte 
sol·licitat
Un cop ha quedat determinat el cànon constitucional i estatutari aplicable al Pro-

jecte de llei de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, estem en condicions de 
dur a terme l’examen dels dubtes plantejats en la sol·licitud respecte d’aquells apar-
tats de l’article 2, relatiu a l’objecte i les funcions de l’ACC, que han estat qüestio-
nats. A tall de recordatori, són els següents: 1; 2, lletres a, b i c; 3; 4, lletres a, b, c, 
e, f i g; 5, i 6.

1. Encetem la nostra tasca consultiva en relació amb l’apartat 1, que estableix 
que:

«L’Agència [...] té per objecte garantir la ciberseguretat en el territori de Cata-
lunya, entesa com la seguretat de les xarxes de comunicacions electròniques i dels 
sistemes d’informació.»

Els peticionaris entenen que de la redacció literal de l’apartat 1 de l’article 2 del 
Projecte de llei «parece inferirse que las competencias de la prospectiva ACC se po-
drán ejercer sobre redes e infraestructuras que ni siquiera están situadas en el terri-
torio de Cataluña». Però, al seu parer, fins i tot en el supòsit que estiguessin situades 
a Catalunya, tant el control estrictament tècnic de les infraestructures de comuni-
cació com «las competencias en materia de seguridad y defensa nacional, detección 
e investigación de ilícitos criminales, seguridad interior extra o supracomunitari-
os» són competències que corresponen, amb caràcter general, a l’Estat.

Així mateix, la sol·licitud es refereix a la competència ex article 150 EAC com 
a «meramente instrumental» i afirma que «faculta a la Generalitat [...] a ejercer un 
amplio margen de libertad en la configuración de la administración dependiente de 
la misma [...]. No obstante, claro está, dicha competencia no puede interpretarse en 
el sentido de amparar el autootorgamiento a la Generalitat de competencias materia-
les que excedan de las previstas para la misma en el EAC y la CE por el mero hecho 
de crear un ente instrumental al que se dote de facultades y funciones que excedan 
el marco estatutario y constitucional de competencias materiales reconocidas a fa-
vor de la Generalitat».

En aquest sentit, hem d’assenyalar que el funcionament d’aquesta nova entitat, 
que s’ha d’incorporar a l’estructura administrativa de la Generalitat, tal com ha estat 
exposat en el fonament jurídic segon, queda enquadrat, ab initio, en el marc com-
petencial de l’article 159 EAC, el qual remet expressament a l’article 149.1.18 CE. 
D’aquesta manera, li correspon, com hem vist, la protecció de la seguretat dels sis-
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temes, les infraestructures i les xarxes de l’Administració de la Generalitat. Per tant, 
assegurar l’accés, la integritat, l’autenticitat, la conservació, la confidencialitat i la 
protecció de les dades quan es tracti de l’activitat de l’Administració i la prestació de 
serveis en l’exercici de les seves competències i a través de mitjans electrònics, així 
com també preservar la seguretat en la interoperabilitat amb les altres administra-
cions i xarxes públiques. Tot això, a banda, naturalment, de les funcions de protec-
ció i garantia que, segons veurem més endavant, corresponen legítimament a l’ACC 
respecte de les xarxes de comunicacions electròniques i sistemes d’informació sobre 
les quals l’Administració de la Generalitat tingui competències.

Abans, però, de fer-hi referència, cal esmentar que l’actuació de l’ACC, segons el 
mateix article 2.1 del Projecte de llei «té per objecte garantir la ciberseguretat en el 
territori de Catalunya». I, recordem-ho, el territori és l’àmbit físic que, com a regla 
general, delimita l’àmbit de l’autogovern en l’exercici de les competències fixades 
pel bloc de la constitucionalitat. Com dèiem en el nostre DCGE 8/2015, de 4 de juny 
(FJ 2.3), invocant la STC 244/2012, de 18 de desembre (FJ 7), «el Tribunal Consti-
tucional parteix del principi de la territorialitat de les competències autonòmiques, 
que significa que han de tenir per objecte fenòmens, situacions o relacions radicats 
en el territori de la comunitat autònoma».

Això dit, segons el Projecte de llei, la funció a què es refereix l’apartat 1 és la 
que ha de permetre a l’Agència garantir la ciberseguretat, «entesa com la seguretat 
de les xarxes de comunicació electròniques i dels sistemes d’informació». Ara bé, 
com hem posat en relleu en l’examen del marc competencial, l’objecte i les funcions 
en què s’insereix l’activitat de l’ACC, tal com estan configurats per la norma dicta-
minada, no se cenyeixen a l’àmbit de la protecció de la seguretat de les xarxes de 
comunicació electròniques de l’Administració de la Generalitat. En efecte, el ventall 
d’actuacions que desenvolupa l’Agència, de naturalesa ben diversa, permet deduir 
elements que, segons el cas, poden incidir –principalment– sobre les competències 
en matèria de seguretat pública (149.1.29 CE), telecomunicacions i règim general de 
comunicacions (art. 149.1.21 CE). Àmbits materials aquests amb relació als quals, 
com hem exposat en el fonament jurídic anterior, l’Estat disposa d’una important 
capacitat reguladora, la qual és obvi que també es projecta sobre el territori de Ca-
talunya.

Per altra banda, atesos aquests referents competencials i l’amplitud del concepte 
de «ciberseguretat», que hem tingut ocasió d’examinar en el fonament jurídic previ, 
resulta palès que la garantia de la seguretat de les xarxes de comunicació electròni-
ques i dels sistemes d’informació davant els ciberatacs és una activitat que va molt 
més enllà de la cobertura competencial de naturalesa executiva que, en matèria de 
comunicacions electròniques, correspon exercir a la Generalitat, d’acord amb la nor-
mativa de l’Estat (art. 140.7 EAC). I l’anterior, com hem vist, sense excloure a radice 
l’aplicació dels altres títols competencials als quals s’acull el Projecte.

Ara bé, en tot cas, hem de descartar ja que la competència exclusiva sobre orde-
nació administrativa del comerç (art. 121.1.a EAC), que també és invocada en el pre-
àmbul, pugui donar plena cobertura a les funcions que el Projecte atribueix a l’ACC.

Per tant, els títols dels articles 159.1 EAC (règim jurídic de les administracions 
catalanes) i, per remissió, del 149.1.18 CE (bases del règim jurídic de les administra-
cions públiques), tots dos amb la rellevant concurrència del títol competencial referit 
a la seguretat pública (art. 149.1.29 CE i 164 EAC) i, més secundàriament, dels de 
telecomunicacions, règim general de comunicacions i les comunicacions electròni-
ques (art. 149.1.21 CE i 140.7 EAC), són els que delimiten en termes competencials 
les atribucions de l’Agència previstes a l’article 2.

En conseqüència, l’establiment legítim de l’ACC a l’empara de l’article 150 EAC 
no obsta perquè l’abast de l’àmbit d’actuació d’aquesta entitat en garantia de la ci-
berseguretat en el territori de Catalunya, entesa com la seguretat de les xarxes de 
comunicacions electròniques i dels sistemes d’informació, tal com estableix el pri-
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mer apartat de l’article 2, s’hagi d’interpretar amb els límits que fixa el marc com-
petencial aplicable, abans exposat. Hom pot dir, doncs, amb caràcter general, que 
les funcions de l’ACC han de respectar les competències de l’Estat que en cada cas 
puguin incidir en el mateix àmbit material i que s’han d’exercir amb els efectes ter-
ritorials que preveu l’article 115 EAC.

En aquest marc en què la Generalitat concorre amb l’Estat per garantir la ci-
berseguretat en les comunicacions electròniques i els sistemes d’informació, hem 
d’afirmar que atès, sobretot, el contingut poc clar de l’abast efectiu de les funcions 
atribuïdes a l’ACC (apt. 4 de l’art. 2), caldrà distingir, com a criteri general, entre les 
relatives a la prevenció dels incidents de ciberseguretat d’aquelles altres que com-
portin l’adopció de mesures reactives quan aquests s’hagin produït. I, encara més, 
dins d’aquest darrer tipus, ens caldrà diferenciar també, d’una banda, entre les me-
sures d’ordre tècnic que tinguin com a finalitat reparar, comprovar i restablir el nor-
mal funcionament de les comunicacions i els sistemes afectats i, de l’altra, les que 
s’adoptin com a reacció a una actuació que pugui suposar la comissió d’un acte que 
hagi de merèixer una sanció penal. Perquè, en ambdós supòsits, les conseqüències 
en l’ordre competencial, com exposarem més endavant, seran diferents.

Així, a manera de consideració prèvia, ja que les examinarem amb detall més 
endavant, cal indicar que, tal com han estat regulades les funcions que el Projecte 
de llei atribueix a l’Agència, més en concret, les relatives a prevenir, detectar i res-
pondre a situacions que constitueixin supòsits de ciberatacs, no hi ha dubte que, en 
ocasions, l’ACC pot advertir circumstàncies que derivin en fets delictius i, en defi-
nitiva, incideixin en l’ordre penal. Per exemple, la causació de danys a les xarxes de 
comunicació com a conseqüència de la comissió d’un delicte informàtic (art. 264 i 
264 bis CP). En aquest sentit, si esdevé una circumstància –especialment en l’exer-
cici de les funcions descrites a l’apartat 4 de l’article 2 del Projecte de llei– que com-
porti l’aparició d’indicis racionals d’antijuridicitat penal, la conseqüència no serà al-
tra que el seu desplaçament en favor dels òrgans competents en matèria de seguretat 
pública. Ja sigui la Policia-Mossos d’Esquadra o, si escau, les forces i els cossos de 
seguretat de l’Estat. I serà en aquest context ja propi de l’exercici de les competèn-
cies de la Generalitat en matèria de seguretat pública que correspondrà a la Policia 
de la Generalitat-Mossos d’Esquadra exercir les funcions relatives a la protecció del 
lliure exercici dels drets i les llibertats i garantir la dita seguretat, entre d’altres, mit-
jançant tasques d’investigació dels delictes, a fi d’assegurar els elements de prova per 
posar-los a disposició de l’autoritat judicial.

Ara bé, tenint en compte aquestes consideracions prèvies, i atesa la formulació 
genèrica adoptada per definir l’objecte de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, 
l’apartat 1 de l’article 2 del Projecte de llei no vulnera la Constitució ni l’Estatut.

2. L’apartat 2 del mateix article 2 del Projecte, en la part que ha estat sol·licitada, 
prescriu que:

«L’Agència [...] té per objectiu l’execució de les polítiques públiques en matèria 
de ciberseguretat, i en particular:

a) Assessorar el Govern i donar-li suport en l’elaboració dels plans de cibersegu-
retat que ha d’aprovar i en la consecució dels objectius establerts en aquests plans.

b) Executar els plans de ciberseguretat que a cada moment estiguin vigents.
c) Coordinar-se amb altres organismes en tot allò que es consideri necessari per 

a la consecució dels objectius especificats en els plans de ciberseguretat.»
Com ja vàrem exposar al fonament jurídic primer, i a tall de recordatori que 

ara sintetitzem, la petició no distingeix entre els motius al·legats a l’hora de fona-
mentar els dubtes de constitucionalitat i d’estatutarietat respecte d’aquest apartat 2 
i dels apartats 4 a 6. Els retrets es basen, en primer lloc, en el fet que els esmentats 
preceptes preveuen una sèrie de funcions sobre la «ciberseguretat» que afecten in-
fraestructures, xarxes i sistemes sobre els quals la Generalitat no té competència; i, 
en segon lloc, els sol·licitants consideren que es tracta de competències en matèria 
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d’execució i coordinació sobre la seguretat de les xarxes de comunicació que cor-
responen a l’Estat.

Sobre l’abast constitucional i estatutari que expressen aquests retrets, ja hem vist 
que la «ciberseguretat» comprèn un aspecte directament relacionat amb la segure-
tat de les xarxes i les comunicacions electròniques, incloses les infraestructures i 
els sistemes d’informació, de l’Administració de la Generalitat, que es basa, com 
hem reiterat anteriorment, en la seva facultat d’autoprotecció. Però, també, igual-
ment, pot projectar-se més enllà de l’anterior, sobre altres àmbits, com ara el de les 
telecomunicacions (art. 149.1.21 CE), que és competència exclusiva estatal, norma-
tiva i executiva sobre els aspectes tècnics, i el règim general de comunicacions (art. 
149.1.21 CE), que també s’integra com a competència exclusiva estatal per ordenar 
normativament les infraestructures de telecomunicacions, a fi d’assegurar la seva 
plena efectivitat, ambdós utilitzats per l’Estat de forma coextensa, per bé que tenen 
un abast competencial diferenciat.

Els objectius que s’estableixen a l’apartat 2, lletres a, b i c, de l’article 2 del Pro-
jecte, referits a l’execució de les polítiques públiques «en matèria de ciberseguretat», 
no predeterminen quin és l’àmbit concret d’aquestes polítiques. En efecte, les fun-
cions d’assessorar el Govern i donar-li suport en l’elaboració dels plans de «ciberse-
guretat» (lletra a), executar aquests plans (lletra b) i coordinar-se amb altres orga-
nismes en tot allò que es consideri necessari per als objectius establerts en aquests 
plans (lletra c) són algunes de les formes instrumentals que, entre d’altres, pot adop-
tar l’Administració de la Generalitat a fi de mantenir o tutelar situacions jurídiques 
preexistents, que es poden veure amenaçades pels efectes d’un ciberatac contra les 
xarxes de comunicacions electròniques i els sistemes d’informació.

Per tant, la cobertura competencial d’aquestes funcions la proporciona, prima fa-
cie, l’article 159.1 EAC, que atribueix a la Generalitat competència exclusiva sobre 
«a) Els mitjans necessaris per a exercir les funcions administratives», i, així mateix, 
altres títols competencials de què disposa la Generalitat respecte de les comunica-
cions electròniques, com és el cas de l’article 140.7 EAC.

Com ja hem avançat anteriorment, el dit precepte estatutari atribueix a la Gene-
ralitat la competència executiva sobre comunicacions electròniques «d’acord amb 
la normativa de l’Estat», dictada per aquest ex article 149.1.21 CE. En efecte, l’es-
mentat precepte constitucional, pel que ara interessa, li atribueix la competència 
exclusiva sobre el «règim general de comunicacions» la qual, com hem vist, segons 
la jurisprudència, li permet «“ordenar normativamente y asegurar la efectividad 
de las comunicaciones” para lo cual el Estado dispone no solo, y desde luego, de 
la totalidad de las competencias normativas sobre la misma (SSTC 84/1982, FJ 4, 
y 38/1983, FJ 3); sino que también está investido “de las competencias de ejecución 
necesarias para configurar un sistema materialmente unitario”» (STC 8/2016, FJ 3, 
citant la STC 8/2012, FJ 4).

És en aquest marc competencial de les comunicacions electròniques, que in-
clou les infraestructures que els donen suport, que l’Administració de la Generali-
tat disposa de facultats executives que, entenem, no s’han de limitar al feix mínim 
de les enunciades a l’article 140.7 EAC. I això per la necessària adaptació que han 
d’experimentar, com a conseqüència de l’impuls i el desenvolupament de les dites 
infraestructures i la societat de la informació, que han esdevingut un dels motors 
principals per a la modernització de la comunitat autònoma catalana, el seu teixit 
industrial i econòmic i el benestar de la ciutadania.

En conseqüència, interpretem que els retrets d’inconstitucionalitat formulats pels 
sol·licitants amb relació a aquesta previsió normativa no poden ser atesos. Les atri-
bucions previstes per a l’execució de polítiques públiques en matèria de cibersegu-
retat, que contenen les lletres a, b i c de l’apartat 2 de l’article 2, se situen, d’una 
banda, en el marc de les competències esmentades sobre el règim jurídic de l’Admi-
nistració pública catalana (art. 159 EAC) i la seva potestat d’autoorganització (art. 
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150 EAC) que, sens dubte, comprenen l’exercici de les funcions de desenvolupament 
legislatiu, d’execució i de coordinació, però també de divulgació, formació i promo-
ció de la confiança digital. Però, de l’altra, poden referir-se també a aquells aspectes 
de la seguretat de les comunicacions electròniques i les infraestructures que siguin 
competència de la Generalitat, sens perjudici de la intervenció que pugui correspon-
dre a l’Estat en la matèria. En aquest sentit, no es detecten en el tipus de funcions 
atribuïdes a l’Agència per l’article 2.2 (assessorar el Govern; donar-li suport en els 
plans de ciberseguretat i executar-los; coordinar-se amb altres organismes), de ca-
ràcter eminentment executiu, elements que permetin interpretar una intromissió en 
les competències de l’Estat ex article 149.1.21 CE.

Per tant, hem de concloure que les lletres a, b i c de l’apartat 2 de l’article 2 del 
Projecte de llei no vulneren la Constitució ni l’Estatut.

3. L’apartat 3 del mateix article 2 del Projecte preveu que:
«L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, en l’execució d’aquests objectius, pot 

exercir les seves funcions amb relació a les persones físiques o jurídiques situades 
a Catalunya i establir la col·laboració necessària amb els prestadors de serveis de la 
societat de la informació i de comunicacions electròniques que actuïn a Catalunya 
o hi tinguin infraestructura.»

En síntesi, els dubtes de constitucionalitat i d’estatutarietat sobre aquest apartat 
reprodueixen els expressats respecte de la resta, en allò que afecta les competències 
de l’Estat en matèria de telecomunicacions. Però, de manera més específica, la pe-
tició afegeix també que la crida que en aquest precepte es fa a l’assoliment d’uns 
objectius i unes funcions de l’ACC pot ser interpretada en el sentit de desbordar les 
competències sobre telecomunicacions de la Generalitat que –a parer del diputats 
sol·licitants– es limiten a les compartides en matèria d’infraestructures i les que li 
són pròpies –afirmen– en matèria de «contingut» de determinades comunicacions. 
A més, sostenen que sembla imposar-se un nou deure de col·laboració d’abast inde-
terminat als prestadors de serveis, que té poc o res a veure amb les competències de 
la Generalitat en matèria de telecomunicacions.

El contingut de l’apartat 3 permet diferenciar dos aspectes de l’activitat atribuïda 
a l’ACC: el primer estableix que, en l’execució dels objectius fixats en l’apartat 2, 
aquesta entitat «pot exercir les seves funcions» amb relació a les persones físiques 
i jurídiques situades a Catalunya; i el segon preveu que també pot «establir la col-
laboració necessària» amb els prestadors de serveis de la societat de la informació 
que actuïn a Catalunya o hi tinguin la seva infraestructura. Per tant, d’una banda es 
tracta d’exercir «funcions» i, de l’altra, de fer ús dels instruments de col·laboració.

Quant al primer aspecte, que es refereix a les funcions, cal avançar ja que són 
les que deriven del marc fixat pel bloc de la constitucionalitat, definit per l’article 
149.1.21 CE, en matèria de telecomunicacions i règim general de comunicacions 
(electròniques), i per l’article 140.7 EAC, que estableix que «[c]orrespon a la Gene-
ralitat, d’acord amb la normativa de l’Estat, la competència executiva en matèria de 
comunicacions electròniques».

Tal com acabem d’assenyalar, aquesta competència executiva a què es refereix el 
Projecte de llei ha de ser posada directament en relació amb els objectius fixats per 
a l’execució de les polítiques públiques definits a l’apartat 2 (assessorar el Govern, 
executar plans de ciberseguretat, coordinació amb altres organismes, organitzar ac-
tivitats de difusió i formació, impulsar un clima de confiança i seguretat, etc.). Uns 
objectius que, atès l’examen que n’hem fet en el punt anterior, hem interpretat que 
no ofereixen retrets de constitucionalitat o d’estatutarietat.

Per tant, i com no pot ser d’altra manera, cal partir de la interpretació sistemàtica 
de l’apartat 3 amb l’apartat 2, que és el que delimita l’abast de les funcions execu-
tives atribuïdes a l’ACC que ara s’examinen. Això, certament, en un marc compe-
tencial en què, com hem reiterat, l’Estat disposa de la competència exclusiva sobre 
les telecomunicacions, ex article 149.1.21 CE, cosa que li permet la regulació dels 



BOPC 458
5 de juliol de 2017

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries 91 

aspectes tècnics d’aquest sector per assegurar el desplegament i l’efectivitat de les 
xarxes i la prestació del servei (STC 8/2012, FJ 7), com també li correspon la totali-
tat de les competències normatives respecte el règim general de les comunicacions, 
que inclou les infraestructures comunes de les comunicacions electròniques (STC 
20/2016, FJ 3 i 4).

Però cal tenir present que es tracta d’un marc que, alhora, s’ha vist modificat 
pel contingut del precitat article 140.7 EAC, que precisa l’abast de les competències 
executives de la Generalitat en matèria de comunicacions electròniques. I que, com 
a tal, no exclou que aquesta pugui realitzar altres competències de naturalesa simi-
lar, derivades –com hem anat reiterant– de la posada en pràctica de la convergència 
tecnològica i la societat digital, així com de la necessitat de garantir la protecció de 
les xarxes i dels sistemes d’infraestructures que els donen suport.

En darrer terme, i a tall de puntualització respecte d’aquest primer gruix de fun-
cions, s’ha d’assenyalar que els seus destinataris, segons el precepte, són les perso-
nes físiques o jurídiques situades a Catalunya. Recordem, en aquest sentit, que la 
Generalitat, en el cas que l’objecte de les seves competències tingui un abast terri-
torial superior al del territori de Catalunya, les exercirà sobre la part d’aquest que 
estigui ubicada en el seu territori, sens perjudici dels instruments de col·laboració 
que s’estableixin amb altres ens territorials o, subsidiàriament, de la coordinació per 
l’Estat de les comunitats autònomes afectades (art. 115.2 EAC).

Dit això, tenint en compte l’ambigüitat de l’expressió «situades a Catalunya» per 
referir-se a les persones físiques o jurídiques sobre les quals l’ACC pot actuar, seria 
convenient precisar-la per evitar la incertesa de la norma quant als efectes de la seva 
aplicació.

Així mateix, respecte a la menció que fa el precepte als prestadors de serveis 
de la societat de la informació i de comunicacions electròniques «que actuïn a Ca-
talunya o hi tinguin infraestructura», si bé és cert que està redactada en termes 
igualment ambigus i que, per exemple, pot comprendre infraestructures crítiques 
competència de l’Estat o empreses de caràcter multinacional, no ofereix problemes 
competencials en la mesura que es tracta d’establir-hi una col·laboració. I aquesta, 
en tant que regla de funcionament en els estats compostos com és l’espanyol, sem-
pre és desitjable quan es tracta de conjuminar l’exercici de competències de diverses 
administracions públiques que conflueixen en un mateix àmbit.

En concret, amb relació al segon aspecte de l’activitat de l’ACC que ofereix 
l’apartat 2, on es preveu que aquesta entitat pugui establir formes de col·laboració 
amb els prestadors de serveis, cal dir que es tracta d’una manera d’incentivar, en el 
sector de les comunicacions electròniques, l’adopció de mesures de ciberseguretat. 
En efecte, aquesta és la lògica conseqüència que comporta que l’Agència, en l’exer-
cici d’una activitat administrativa de foment adreçada als prestadors del servei i, en 
general, als particulars, es coordini amb altres organismes, en tot allò que consideri 
necessari per a la consecució dels objectius especificats en els plans de cibersegure-
tat (lletra c, de l’apartat 2), dugui a terme activitats de difusió, formació i conscien-
ciació en matèria de ciberseguretat adequades als diferents col·lectius destinataris 
(lletra d, apartat 2) o impulsi un clima de confiança i seguretat que contribueixi al 
desenvolupament de l’economia i la societat digital a Catalunya (lletra e, apartat 2).

En conclusió, d’acord amb els arguments exposats, l’apartat 3 de l’article 2 del 
Projecte de llei no vulnera la Constitució ni l’Estatut.

4. L’apartat 4 de l’article 2 del Projecte de llei, pel que interessa a l’objecte del 
Dictamen, assigna a l’ACC les funcions següents:

«a) Prevenir i detectar incidents de ciberseguretat a Catalunya i respondre-hi, 
desplegant les mesures de protecció pertinents davant les ciberamenaces i als riscos 
inherents sobre les infraestructures tecnològiques, els sistemes d’informació, els ser-
veis de les tecnologies, els sistemes d’informació, els serveis de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, i la informació que aquests tracten.
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b) Planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya, es-
tablint la capacitat preventiva i reactiva necessària per a pal·liar els efectes dels inci-
dents de ciberseguretat que afectin al territori de Catalunya, i també les proves que 
es puguin organitzar en matèria de ciberseguretat i continuïtat. En l’àmbit de l’Ad-
ministració de la Generalitat i el seu sector públic, l’Agència ha d’exercir aquestes 
funcions per mitjà de la prestació dels seus serveis, coordinant les actuacions que 
requereixin el seu suport amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació.

c) Exercir les funcions d’equip de resposta a emergències (CERT) competent a 
Catalunya que estableix la legislació vigent, en particular la normativa de serveis 
de la societat de la informació, incloent-hi la relació amb altres organismes de ci-
berseguretat nacionals i internacionals, i la coordinació dels equips de resposta a 
incidents de ciberseguretat (CSIRT) i equips de resposta a emergències o entitats 
equivalents que actuïn en llur àmbit territorial. Així mateix, ha d’exercir aquestes 
funcions com a equip de resposta a emergències del Govern.

[...]
e) Actuar com a suport, en matèria de ciberseguretat, de qualsevol autoritat com-

petent per l’exercici de les seves funcions públiques i, en particular, en les tasques 
de lluita contra conductes il·lícites, incloent-hi la intervenció directa i l’obtenció de 
proves electròniques. En la investigació i repressió d’il·lícits penals, l’Agència ha de 
col·laborar amb els cossos policials i les autoritats judicials, d’acord amb el que esta-
bleix la normativa vigent, amb requeriment previ, actuant d’una manera coordinada 
i, preservant i posant a llur disposició els elements rellevants per a la investigació i 
els que puguin constituir una prova.

f) Posar immediatament en coneixement de les forces i els cossos de seguretat 
competents els fets que, indiciàriament, es puguin considerar il·lícits o puguin afec-
tar la seguretat pública, i informar les forces i els cossos de seguretat competents 
de tots els incidents que, malgrat que no siguin constitutius de delicte, puguin tenir 
transcendència sobre futurs incidents de major gravetat o que aportin altra informa-
ció rellevant sobre algun tipus d’activitat il·lícita.

g) Investigar i analitzar els ciberincidents i ciberatacs, entesos com a accions di-
rigides a produir algun perjudici sobre infraestructures tecnològiques, sistemes d’in-
formació, serveis de les tecnologies de la informació i la comunicació o la mateixa 
informació, en els quals l’Agència intervingui per raó de la seva competència per a 
informar els òrgans competents sobre les causes i les conseqüències dels incidents i 
sobre els danys produïts.»

A) Abans, però, d’analitzar-les cadascuna de forma particular, cal assenyalar 
que, d’acord amb una interpretació sistemàtica amb l’apartat 3 del mateix article, les 
funcions enumerades tenen com a destinatàries les persones físiques o jurídiques si-
tuades a Catalunya o bé, si es tracta de col·laboració, els prestadors de serveis de la 
societat de la informació i de comunicacions electròniques que actuïn a Catalunya 
o hi tinguin infraestructura. D’acord amb això i per la seva naturalesa mateixa, tal 
com estan descrites al Projecte de llei, poden anar més enllà de les competències 
que sobre autoprotecció dels sistemes, les infraestructures i xarxes de comunica-
cions electròniques de l’Administració catalana s’atribueixen a l’ACC a l’empara 
dels articles 150 i 159 EAC. En aquest sentit, poden incidir més directament, com 
veurem, en les matèries de defensa, seguretat pública o telecomunicacions, incloent-
-hi el règim general de comunicacions. Altrament, els destinataris també poden so-
brepassar l’estructura i els òrgans de l’Administració de la Generalitat i el seu sector 
públic, com es desprèn, a més, del fet que l’una i l’altre només s’esmentin expressa-
ment en el segon incís de la lletra b de l’examinat apartat 4 o que quan es tracti del 
Govern se’n faci referència explícita en el darrer incís de la lletra c.

La ciberseguretat és una activitat que, com hem exposat en l’examen del marc 
competencial al fonament jurídic anterior, incideix també sobre la matèria compe-
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tencial relativa a la seguretat en general i, en especial, sobre la seguretat pública (art. 
149.1.29 CE i 164 EAC), com també sobre les telecomunicacions i el règim general 
de les comunicacions electròniques (art. 149.1.21 CE i 140.7 EAC).

Com dèiem llavors, és un concepte que ofereix diverses accepcions. Unes són 
les que es troben relacionades amb els casos de més gravetat, que es poden associ-
ar amb la defensa militar i l’anomenada seguretat nacional, o bé amb la seguretat 
pública quan, per exemple, escaigui la protecció de determinades infraestructures 
de telecomunicacions. Però, alhora, hem d’interpretar que també forma part de la 
ciberseguretat en un sentit més ampli l’adopció de mesures de caràcter ordinari per 
protegir la seguretat en la xarxa.

Quant a la rellevància competencial de la matèria relativa a la seguretat pública 
per determinar l’abast que han de tenir les funcions atribuïdes a l’ACC, cal tenir en 
compte que, d’acord amb la jurisprudència constitucional i la nostra doctrina consul-
tiva, la seguretat pública és una activitat dirigida a la protecció de persones i béns, 
així com al manteniment de l’ordre ciutadà, a través d’un conjunt plural i diversificat 
d’actuacions (STC 33/1982, FJ 3, i 154/2005, FJ 5; DCGE 18/2015, FJ 2.2).

Es tracta d’una activitat que correspon dur a terme a les organitzacions instru-
mentals destinades a aquest fi, com són els cossos i les forces de seguretat, ja siguin 
els adscrits a l’Estat (art. 104 i 149.1 29 CE i LOFCS) o a la Generalitat (art. 164 
EAC i la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Es-
quadra), en tant que policia integral, que exerceix funcions de seguretat ciutadana, 
control de l’ordre públic, policia judicial i investigació criminal (DCGE 3/2015, FJ 
3.2.C, i 18/2015, FJ 2.2.C).

Així mateix, la preservació de la seguretat pública, a més de l’actuació policial 
stricto sensu, que desenvolupen les dites organitzacions instrumentals, en comprèn 
d’altres que poden anar més enllà de les funcions pròpies de les forces de policia, 
que són inherents o complementàries a les funcions policials (STC 86/2014, FJ 4, i 
Llei 4/2003).

És, doncs, a partir d’aquest marc constitucional i estatutari que hem d’examinar 
les funcions atribuïdes a l’ACC, tenint en compte la rellevància que, des de la pers-
pectiva competencial, comporta diferenciar entre les actuacions de prevenció i les 
de resposta a les ciberamenaces.

Així, les primeres tenen com a característica comuna que formen part d’allò que 
hem avançat que constitueix una activitat cautelar de l’ACC, adreçada a protegir 
i millorar la seguretat de les xarxes i a evitar, detectar i, si escau, alertar, davant 
l’existència de ciberamenaces. I les segones integren una actuació de resposta de ca-
ràcter netament tècnic adreçada a pal·liar i reparar els efectes dels incidents o atacs 
produïts en la xarxa i els sistemes informàtics.

En definitiva, amb la finalitat de garantir la protecció de les comunicacions elec-
tròniques, l’Agència, a l’empara de l’article 140.7 EAC, pot adoptar tot el ventall de 
mesures de protecció de la seguretat, de caràcter ordinari i preventiu necessàries, 
així com també les que requereixi el restabliment de la normalitat dels sistemes. 
Aquestes mesures, però, en cap cas podran comprendre decisions expresses de res-
posta als ciberatacs que formin part dels àmbits propis de la seguretat pública.

B) A partir d’aquestes consideracions prèvies, encetem el nostre examen cen-
trant l’atenció, primerament, en les funcions de l’ACC previstes a les lletres a i b de 
l’apartat 4 de l’article 2.

A la lletra a, a la funció prevista de «prevenir i detectar incidents de cibersegure-
tat», s’hi afegeix la de «respondre-hi, desplegant les mesures de protecció pertinents 
davant les ciberamenaces»; a la lletra b, a la funció de «planificar, gestionar, coordi-
nar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya, establint la capacitat preventiva», s’hi 
afegeix la d’establir la capacitat «reactiva necessària per a pal·liar els efectes dels 
incidents de ciberseguretat que afectin el territori de Catalunya».
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En ambdós casos, doncs, a la dimensió descrita de prevenir els atacs i altres in-
cidents informàtics, s’afegeix la de respondre-hi o reaccionar-hi (capacitat reactiva) 
davant de situacions que podríem identificar amb una «caiguda del sistema», en les 
quals correspon a l’Agència adoptar les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que 
preservin i restaurin les comunicacions electròniques i els sistemes d’informació. 
És a dir, en aquests supòsits, l’activitat de l’ACC ha de quedar limitada a l’adopció 
de mesures de restauració i reducció dels efectes que derivin de l’incident informà-
tic o del ciberatac. Per tant, com hem dit, sense que en cap cas puguin consistir en 
actuacions que siguin pròpies de la seguretat pública, que ja no li correspondrien.

Consegüentment, les funcions atribuïdes a l’Agència de Ciberseguretat de Cata-
lunya per les lletres a i b de l’article 2.4 del Projecte de llei no vulneren la Consti-
tució ni l’Estatut.

C) Seguidament, estudiarem les atribucions assignades a l’ACC per la lletra c. En 
aquest cas, com a fórmula de reacció enfront dels ciberatacs, se li atribueix la missió 
d’«[e]xercir les funcions d’equip de resposta a emergències (CERT) competent a Ca-
talunya que estableix la legislació vigent, en particular la normativa de serveis de la 
societat de la informació, incloent-hi la relació amb altres organismes de cibersegu-
retat nacionals i internacionals, i la coordinació dels equips de resposta a incidents 
de ciberseguretat (CSIRT) i equips de resposta a emergències o entitats equivalents 
que actuïn en llur àmbit territorial».

Una primera qüestió que es planteja en relació amb l’abast d’aquestes funcions és 
determinar el paper dels organismes CERT i CSIRT, des d’una perspectiva compe-
tencial i de la seva relació amb els sistemes de protecció de la seguretat en l’entorn 
informàtic.

Convé recordar que un CERT (Computer Emergency Response Team) és el nom 
emprat als Estats Units per designar un centre de resposta a incidents de seguretat 
en tecnologies de la informació, habitualment integrat per un grup d’experts respon-
sable del desenvolupament de mesures preventives i reactives davant d’incidències 
de seguretat en els sistemes d’informació. A Europa –amb les mateixes funcions– 
és denominat sota les sigles CSIRT (Computer Security Incident Response Team), 
és a dir, Equip de Resposta a Incidents de Seguretat Informàtica. Amb aquesta fi-
nalitat, i com hem tingut ocasió de posar de manifest en el fonament jurídic primer 
d’aquest Dictamen, un CERT o CSIRT pot operar en els sectors més diversos, com 
ara l’acadèmic, el comercial, les infraestructures estratègiques, les administracions 
públiques, etc.

Doncs bé, fetes aquestes precisions, i ja en el terreny que ens pertoca emetre el 
nostre parer, aquesta modalitat de resposta a emergències que preveu la lletra c de 
l’article 2.4 del Projecte inclou l’articulació de mesures preventives per millorar la 
seguretat de les xarxes i els sistemes. Ara bé, la mateixa condició de CERT o CSIRT 
comporta també la capacitat de gestió dels ciberincidents, en aquest cas, que afectin 
el sector públic, les empreses i les organitzacions d’interès estratègic per a Catalu-
nya. D’acord amb el que ja hem dit, hem d’entendre que l’esmentada capacitat re-
activa està referida a la restauració i l’aixecament de la xarxa de les comunicacions 
electròniques i dels sistemes d’informació que siguin competència de la Generalitat 
o d’altres entitats públiques. I l’anterior, amb l’objecte de garantir el seu normal fun-
cionament.

Dit això, del precepte que ara s’examina no es deriva una atribució de funcions 
que permeti sostenir que la resposta a l’emergència que dugui a terme l’ACC s’en-
dinsi en l’àmbit de les funcions pròpies de les forces i els cossos de seguretat ni tam-
poc de les conductes que corresponen a actes il·lícits que obliguin a prendre –com 
hem dit abans– una decisió sancionadora en l’ordre penal.

Però les nostres consideracions respecte d’aquesta norma no queden aquí. Una 
segona qüestió que també planteja la lletra c i a la qual hem de donar resposta és la 
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relativa a l’abast competencial atribuït a l’ACC mitjançant l’expressió «[e]xercir les 
funcions d’equip de resposta a emergències (CERT) competent a Catalunya».

Sobre aquest particular, resulta evident que el desenvolupament de la funció de 
CERT/CSIRT ha de ser interpretada no solament amb relació al contingut íntegre 
de la lletra c, sinó també i sobretot en el context sistemàtic del l’article 2. En aquest 
sentit, ja hem vist que tant el seu apartat 1 com el 3, que delimiten l’objecte de l’ACC 
i els destinataris de les seves funcions, tot i redactats en un sentit omnicomprensiu, 
s’han d’interpretar en el sentit que l’Agència exercirà aquestes funcions en l’àmbit 
de les competències de l’Administració de la Generalitat, que hem descrit anterior-
ment, i amb els efectes territorials que preveu l’article 115 EAC. Per tant, l’ACC és 
competent a Catalunya com a equip de resposta a les emergències que es produeixin, 
tot respectant sempre les facultats d’altres organismes estatals i internacionals, quan 
estiguin habilitats competencialment per actuar en el territori de Catalunya (aquest 
podria ser el cas, per exemple, del CNN-CERT, CERTSI o CERT-EU).

En aquest sentit s’ha d’entendre, doncs, el redactat mateix de la lletra c, quan 
reconeix que aquesta funció de resposta s’haurà d’articular d’acord amb el «que es-
tableix la legislació vigent, en particular la normativa de serveis de la societat de la 
informació» (com ara la Llei estatal 34/2002, de serveis de la societat de la infor-
mació i de comerç electrònic). I, també, l’expressió «altres organismes de ciberse-
guretat nacionals i internacionals», que comprèn les entitats de la Generalitat i les 
supraestatals, però també les estatals.

D’altra banda, quant a l’atribució de la funció de «coordinació dels equips de ci-
berseguretat (CSIRT) i dels equips de resposta a emergències o entitats equivalents 
que actuïn en llur àmbit territorial», s’ha d’entendre que únicament pot ser exercida 
en el marc de les seves competències estatutàriament assumides. És a dir, en relació 
amb els equips de resposta a ciberincidents o a emergències de l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic, creats en els diferents àmbits sectorials i que afec-
tin les persones físiques i jurídiques sobre les que pot actuar l’ACC.

Arribats a aquest punt, un cop més, cal recordar que l’actuació de l’Agència com 
a CERT/CSIRT s’emmarca en el paràmetre competencial exposat en el fonament 
jurídic segon, que hem vist que delimita el Projecte de llei (règim jurídic de les ad-
ministracions públiques, seguretat i telecomunicacions), i que determina que l’ACC 
no sigui l’única entitat en exercir funcions de resposta a ciberincidents i emergències 
informàtiques que tinguin lloc en el territori de Catalunya.

Es pot concloure, doncs, com no podia ser altrament, que no està exclòs que so-
bre el territori de Catalunya operin organismes i entitats públics del sector vinculat a 
la societat de la informació de naturalesa i abast territorial divers, molts d’ells dotats 
–sens dubte– dels serveis que proporciona un CERT o un CSIRT propi.

En conseqüència, d’acord amb les consideracions abans exposades, concloem 
que la funció atribuïda a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya per la lletra c de 
l’apartat 4 de l’article 2 del Projecte de llei no vulnera la Constitució ni l’Estatut, si 
s’interpreta en els termes exposats anteriorment.

D) Passem ara a examinar la funció de l’Agència prevista a la lletra e que, re-
cordem-ho, estableix que ha d’actuar com a suport, en matèria de ciberseguretat, de 
qualsevol autoritat competent per a l’exercici de les seves funcions públiques i, «en 
particular, en les tasques de lluita contra les conductes il·lícites, incloent-hi la in-
tervenció directa i l’obtenció de proves electròniques». Amb aquesta finalitat, en la 
investigació i repressió dels il·lícits penals, l’ACC «ha de col·laborar amb els cossos 
policials i les autoritats judicials» i «preservar i posar a llur disposició els elements 
rellevants per a la investigació i els que puguin constituir una prova».

La sol·licitud considera que la regulació de la persecució d’actes il·lícits i les re-
ferències a les tasques de suport que ha de desenvolupar l’ACC no queden clares i 
generen dubtes interpretatius, respecte a la protecció dels drets fonamentals i el sot-
metiment de la seva actuació a l’autorització judicial ex ante en els termes previstos 
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a la LECr. A més, afegeix, la investigació dels il·lícits penals, incloent en aquest àm-
bit les facultats d’intervenció i d’obtenció de proves tecnològiques, segons la LECr 
(art. 588), estan reservades a la policia judicial i les seves funcions (art. 126 CE i 29 
de la LOFCS) han de ser exercides per les forces i els cossos de seguretat de l’Estat.

Amb relació a aquests dubtes, en primer lloc centrarem l’atenció sobre el sentit 
que correspon atribuir a les tasques de col·laboració amb els cossos policials i les au-
toritats judicials, a què es refereix el Projecte, i també ens pronunciarem sobre a qui 
correspon l’atribució de funcions de policia judicial en l’exercici de les facultats d’in-
tervenció i obtenció de proves. En segon lloc, examinarem les implicacions compe-
tencials de les tasques de suport i de col·laboració amb les autoritats competents en 
la lluita contra les conductes il·lícites, que la lletra e atribueix a l’ACC.

a) Pel que fa a la primera qüestió plantejada, el precepte introdueix la col·labo-
ració com a principi de funcionament ordinari de l’ACC amb el que el Projecte de-
nomina «els cossos policials i les autoritats judicials». Doncs bé, com a principi ge-
neral informador de l’actuació de l’Agència, la col·laboració no ha de merèixer cap 
retret. Tanmateix, escau fer aquí algunes consideracions generals sobre la fórmula 
emprada a la norma, a fi que el legislador precisi els termes en els que aquesta col·la-
boració s’articula específicament amb relació als «organismes judicials».

En aquest sentit, emprar el terme «col·laboració» de l’ACC, com a entitat admi-
nistrativa, amb els «cossos policials» que també formen part de l’Administració 
competent, no presenta cap dificultat. Es tracta, al capdavall, d’una col·laboració 
interadministrativa que, com a tal, es configura com un dels principis de funciona-
ment de les administracions públiques, que deriva dels que amb caràcter general i 
expressament enuncien els articles 103.1 CE i 71 EAC.

Ara bé, utilitzar també el l’expressió col·laboració per referir-se als «organismes 
judicials» demana una consideració addicional a la que hem fet respecte dels «cos-
sos policials». Així, per bé que la col·laboració –reiterem– com a regla general de 
funcionament és sempre necessària entre les diverses institucions de l’Estat i de les 
comunitats autònomes i, lògicament, entre la Generalitat i els òrgans dependents del 
poder judicial, cal precisar que les relacions entre aquest últim i els òrgans adminis-
tratius no són solament de col·laboració.

Més concretament, en la mesura que en l’exercici de les funcions de garantia de 
la ciberseguretat en les xarxes de comunicacions electròniques i els sistemes d’in-
formació s’haurà de verificar habitualment si s’han produït vulneracions dels drets 
fonamentals que estan presents en les comunicacions a través de la xarxa (intimitat, 
secret de les comunicacions, dret a la informació, etc.), la relació de l’ACC amb els 
«organismes judicials» no pot ser definida únicament ni principalment a través del 
principi de col·laboració. Altrament dit, en l’exercici de les funcions de l’Agència 
descrites a l’apartat 4, la subjecció al control judicial previ és sempre una conse-
qüència lògica de la garantia dels drets fonamentals que hagin pogut quedar afec-
tats.

Per tant, l’eventualitat d’aquest control ha de ser tinguda en compte a fi de defi-
nir de manera més adequada i precisa les relacions de l’ACC amb les autoritats ju-
dicials.

Amb relació als dubtes expressats pels sol·licitants sobre les funcions de policia 
judicial, solament cal recordar que segons el que estableix l’apartat 5 de l’article 
164 EAC, la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra té com àmbit d’actuació 
el conjunt del territori de Catalunya i exerceix totes les funcions pròpies d’un cos de 
policia, entre les quals, a l’apartat c, s’hi inclouen les relatives a «[l]a policia judicial 
i la investigació criminal, incloent-hi les diverses formes de crim organitzat i terro-
risme, en els termes que estableixin les lleis». Per tant, és errat afirmar, com diuen 
els sol·licitants, que les facultats d’intervenció i d’obtenció de proves tecnològiques, 
segons la LECr, quedin reservades a la policia judicial i que les seves funcions hagin 
de ser exercides per les forces i els cossos de seguretat de l’Estat.
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b) Segonament, tractarem l’atribució prevista a la lletra e de suport de l’ACC a 
qualsevol autoritat competent per a l’exercici de les seves funcions públiques, en la 
tasca «de lluita contra conductes il·lícites, incloent-hi la intervenció directa i l’obten-
ció de proves electròniques». Així mateix, «[e]n la investigació i repressió d’il·lícits 
penals, l’Agència ha de col·laborar amb els cossos policials i les autoritats judicials 
d’acord amb el que estableix la normativa vigent, amb requeriment previ, actuant 
d’una manera coordinada i preservant i posant a llur disposició els elements relle-
vants de prova per a la investigació i els que puguin constituir una prova».

Atenent al contingut d’aquesta funció, és evident que, de manera potencial, està 
previst que l’ACC pugui actuar en relació amb la «lluita contra conductes il·lícites», 
la qual cosa la situaria en un terreny expressament vinculat al manteniment de la 
seguretat pública, una funció aquesta que està atribuïda als cossos i les forces de 
seguretat (la norma es refereix, a més, als elements rellevants per a la investigació i 
als que puguin constituir prova). Ara bé, si bé aquesta actuació li estaria prohibida 
prima facie, d’acord amb el marc competencial exposat al fonament jurídic segon, 
la formulació literal del precepte permet arribar a la conclusió contrària. I això és 
degut al fet que, per habilitar la participació de l’Agència en l’activitat d’investiga-
ció i repressió dels il·lícits penals, és conditio sine qua non que, prèviament, hagi 
estat requerida per fer-ho, com també ho és que actuï d’acord amb el que estableix 
la normativa vigent. Per tant, només actuarà en aquest àmbit en cas que se li dema-
ni expressament, bé pels cossos policials bé per les autoritats judicials competents.

En conseqüència, la funció atribuïda a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya 
per la lletra e de l’apartat 4 de l’article 2 del Projecte de llei no vulnera la Constitu-
ció ni l’Estatut.

E) Així mateix, i d’acord amb el que hem exposat anteriorment, la funció de 
l’ACC (en realitat, una obligació), prevista a la lletra f de l’article 2.4 del Projecte, 
relativa al deure d’informar les forces i els cossos de seguretat competents sobre els 
fets que puguin ser considerats il·lícits o puguin afectar la seguretat jurídica, no ad-
met cap retret quant a la seva adequació a la Constitució i a l’Estatut.

És més, es tracta d’una norma que, de fet, hauria de constar a l’inici de l’apartat 
4, com a premissa de les funcions atribuïdes a l’Agència, i com a regla general que 
hauria de regir en tot moment les actuacions que aquesta dugui a terme, que tinguin 
relació amb els àmbits competencials dels cossos de seguretat competents.

F) A l’últim, a la lletra g, el Projecte preveu també, com a funció de l’ACC, «[i]
nvestigar i analitzar els ciberincidents i ciberatacs, entesos com a accions dirigides 
a produir algun perjudici sobre infraestructures tecnològiques, sistemes d’informa-
ció, serveis de les tecnologies de la informació i la comunicació o la mateixa infor-
mació».

Certament, la qüestió és aquí ben diferent de l’anterior perquè l’objecte d’aques-
tes funcions de resposta ja forma part de manera clara de les funcions policials de 
preservació de la seguretat pública, que ultrapassen les que corresponen a l’ACC.

I això és així perquè la potestat d’investigar i analitzar els ciberincidents i cibe-
ratacs, de forma més evident que en els supòsits anteriors, es projecta sobre fets que 
són constitutius de delictes informàtics, i permet entendre que va més enllà de la 
capacitat de resposta en l’ordre tècnic i organitzatiu davant aquestes situacions. De 
fet, la funció d’investigació (d’accions dirigides a produir algun perjudici) participa 
clarament i especial de la naturalesa mateixa de les actuacions que, en matèria de 
seguretat pública, es duen a terme habitualment quan es tracta de conductes il·lícites 
que podrien encabir-se en l’ordre penal i que, per tant, poden ser susceptibles d’una 
resolució judicial de caràcter penal. Per aquesta mateixa raó, com hem dit, les atri-
bucions a l’ACC en aquest àmbit superen el que abans hem considerat com a mesu-
res destinades a protegir els sistemes i millorar la seguretat, com també a restituir 
la normalitat de la xarxa.
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A tall il·lustratiu, i d’acord amb el que estableix la Llei 10/1994, correspon, entre 
d’altres, a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, la funció de «h) [c]om-
plir, dins les competències de la Generalitat, les funcions de protecció de la segu-
retat ciutadana atribuïdes a les forces i els cossos de seguretat per la Llei orgànica 
1/1992» (art. 12). Per la seva part, la LOFCS estableix que «[l]es forces i [els] cos-
sos de seguretat de l’Estat tenen com a missió protegir el lliure exercici dels drets i 
llibertats i garantir la seguretat ciutadana mitjançant l’exercici de les següents fun-
cions: [...] g) Investigar els delictes per descobrir i detenir els presumptes culpables, 
assegurar els instruments, efectes i proves del delicte, posant-los a disposició del 
jutge o tribunal competent i elaborar els informes tècnics i pericials que siguin pro-
cedents» (art. 11.1).

Val a dir que en aquest context de la delinqüència informàtica, a fi de protegir 
tant els drets i les llibertats com la seguretat ciutadana, la garantia de la cibersegu-
retat davant els anomenats ciberatacs ha format part de les prioritats en l’àmbit in-
ternacional i europeu, com hem assenyalat anteriorment. I aquestes prioritats han 
tingut transcendència també en l’ordre penal, amb la tipificació dels delictes come-
sos sobre els sistemes informàtics (art. 264 i 264 bis CP). Per exemple, danyar els 
programes informàtics afectant els serveis públics o els sistemes informàtics d’una 
infraestructura crítica, etc.

En tots aquests casos o similars, cal evitar que les funcions de l’ACC es confon-
guin amb les que en el marc de la resposta a una amenaça o un atac contra la segure-
tat corresponen a les forces i els cossos de seguretat o altres institucions competents. 
I, en conseqüència, l’actuació de l’Agència ha de defugir de l’adopció de mesures re-
actives d’aquesta mena i, per tant, ha de limitar-se a posar en coneixement d’aquells 
els fets que consideri il·lícits.

En un sentit similar ho va entendre el Consell Consultiu respecte de l’excés que 
suposà l’atribució pel Projecte de llei a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) de la 
investigació i el control sobre la presumpta existència de fraus, en la mesura que en 
aquell supòsit aquesta atribució comportava una invasió de funcions que pertoquen 
a la policia judicial, el Ministeri Fiscal i l’autoritat judicial (DCC 274, núm. de 18 
de juliol de 2006, FJ III.4).

Això anterior, com hem vist, també succeeix en el precepte examinat, ja que 
l’atribució que es fa a l’ACC de la investigació i anàlisi dels ciberatacs i ciberinci-
dents, per la seva condició mateixa, es projecta sobre accions dirigides a produir 
perjudicis en les xarxes tecnològiques i sistemes d’informació que siguin constituti-
ves de fets delictius. Per aquesta raó, se situa en l’àmbit explícit de la seguretat pú-
blica i la necessitat de la seva garantia i protecció i, per tant, correspon dur-la terme 
a la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

En conclusió, la funció atribuïda a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya per 
la lletra g de l’apartat 4 de l’article 2 del Projecte de llei vulnera l’article 164.5 EAC 
i l’article 149.1.29 CE.

5. L’apartat 5 de l’article 2 del Projecte de llei estableix que:
«Són funcions de l’Agència [...], en l’àmbit del Govern i de l’Administració de la 

Generalitat i el seu sector públic dependent, les següents:
a) Impulsar i aprovar un marc de directrius i normes tècniques de seguretat de 

compliment obligatori per a l’Administració de la Generalitat i per als organismes 
i entitats vinculats o dependents, per tal de garantir una protecció eficaç, en parti-
cular davant el cibercrim i els ciberatacs. En el marc de les directrius i les normes 
tècniques per a la protecció dels sistemes d’informació policials, l’Agència s’ha de 
coordinar amb el departament competent en matèria de policia i seguretat pública.

b) Informar preceptivament en els procediments d’elaboració de disposicions 
normatives tramitades per l’Administració de la Generalitat en matèria de ciberse-
guretat i governança de les tecnologies de la informació i la comunicació.
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c) Prestar els serveis materials i tècnics de ciberseguretat necessaris al Govern i 
a l’Administració de la Generalitat i als organismes i entitats vinculats o dependents.

d) Garantir la ciberseguretat en la prestació dels serveis d’identificació electròni-
ca i d’identitat i confiança digitals per part dels prestadors establerts a Catalunya o 
que, altrament, ofereixin serveis a l’Administració de la Generalitat i als organismes 
i entitats vinculats o dependents.»

Els motius que fonamenten els dubtes de constitucionalitat i d’estatutarietat for-
mulats per la sol·licitud respecte de l’apartat 5 són el mateixos que els que han estan 
formulats respecte dels altres apartats –llevat d’alguns matisos respecte del 3– raó 
per la qual els donem per reproduïts.

El contingut d’aquest precepte té per objecte regular les funcions de l’ACC, en 
l’àmbit intern del Govern i l’Administració de la Generalitat, així com del seu sector 
públic dependent. Així, es preveuen funcions com ara impulsar i aprovar un marc 
de directrius i normes tècniques de seguretat; informar preceptivament en els proce-
diments d’elaboració de disposicions normatives; prestar serveis materials i tècnics 
de ciberseguretat necessaris, i garantir la ciberseguretat en la prestació dels serveis 
d’identificació electrònica i d’identitat i confiança digitals, tot en l’àmbit del Govern 
i de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

A fi de delimitar què s’entén per «sector públic» de la Generalitat, cal recórrer, 
a títol indicatiu del context en el qual s’insereix la norma dictaminada, a l’article 2 
de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya («Àmbit d’aplicació»), que estableix que, als seus efectes, el sector públic 
és integrat per: l’Administració de la Generalitat i els ens locals, i també les entitats 
públiques vinculades o que en depenen; els consorcis, les fundacions en què és ma-
joritària la presència o la participació de les entitats esmentades anteriorment, direc-
tament o indirectament, i les associacions i les societats constituïdes exclusivament 
per les entitats referides; les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, 
amb independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda per la llei, 
que tinguin atribuïdes funcions de regulació o de control extern sobre un sector o 
una activitat determinats (és a dir, les anomenades autoritats reguladores o autoritats 
administratives independents), i les universitats públiques.

Així mateix, l’esmentada Llei també hi inclou les entitats següents, en l’exercici 
de potestats administratives: els concessionaris de serveis públics en llurs relacions 
amb les administracions públiques i amb els ciutadans i, també, les corporacions de 
dret públic.

I, finalment, la mateixa Llei es declara aplicable als ciutadans, les empreses, i els 
ens sense personalitat jurídica que es relacionen amb l’esmentat sector públic quan 
usen mitjans electrònics, en les actuacions que no estan sotmeses al dret privat.

Dit això, la cobertura competencial de les funcions previstes a l’apartat 5 de l’ar-
ticle 2.5 del Projecte es troba principalment en l’article 159.1 EAC, que atribueix a 
la Generalitat la competència exclusiva «en matèria de règim jurídic i procediment 
de les administracions públiques catalanes [...] en allò que no estigui afectat per 
l’article 149.1.18 de la Constitució». I, més concretament, pel que fa a l’examen de 
l’esmentat apartat, la dita competència inclou «[e]ls mitjans necessaris per a exercir 
les funcions administratives» (art. 159.1.a EAC). A més, correspon a la Generalitat 
«la competència compartida en tot allò relatiu al règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques catalanes en allò que no queda inclòs a l’apartat 1» (art. 
159.2 EAC) i, altrament, «la competència executiva en matèria de telecomunicaci-
ons electròniques» (art. 140.7 EAC).

A partir d’aquest pressupòsit competencial, ja hem constatat anteriorment que 
la Generalitat pot establir una estructura i un suport administratius que li permetin 
exercir les funcions que li són pròpies, com a conseqüència de la seva potestat d’au-
toorganització ex article 150 EAC, com a mínim irreductible de l’autonomia políti-
ca (STC 165/1986, FJ 6, i DCGE 24/2015, FJ 2). D’acord amb això, està habilitada 



BOPC 458
5 de juliol de 2017

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries 100

a bastament per constituir una entitat com l’ACC, a fi de disposar dels mitjans ne-
cessaris per a l’autoprotecció i la garantia de la seguretat de les seves xarxes de co-
municacions electròniques i les infraestructures que els donen suport en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, tant en el seu funcionament 
intern com en les relacions que, a través d’aquestes, mantingui amb els administrats 
(via procediment administratiu, prestació de serveis, etc.) i les altres administra-
cions i entitats públiques.

Fixat el marc competencial en el qual s’ha d’examinar l’apartat 5 de l’article 2, 
cal subratllar que, en vista de la jurisprudència constitucional exposada en el fona-
ment jurídic segon, la legislació bàsica estatal ex article 149.1.18 CE, com a límit a 
les competències de la Generalitat ex article 159.1 EAC, no té la mateixa extensió 
ni intensitat quan es tracta d’aspectes merament organitzatius interns que no afec-
ten directament l’activitat externa de l’Administració i dels administrats que quan 
es tracta d’altres aspectes en els que sí que es dona aquesta afectació (STC 50/1999, 
FJ 3).

Ara bé, la llista d’atribucions que conté l’article 2.5 del Projecte no pressuposa 
cap vulneració d’aquesta regla competencial de delimitació entre les bases estatals 
i el seu desenvolupament autonòmic. De fet, a priori, les funcions descrites es des-
pleguen ad intra de l’aparell administratiu de l’Administració de la Generalitat, sens 
perjudici que els efectes beneficiosos per a la ciberseguretat que se’n derivin es pro-
jectin també sobre l’activitat externa de l’Administració en les seves relacions amb 
els administrats i en la prestació dels seus serveis. D’altra banda, tampoc no prejutja 
que, en l’exercici d’aitals funcions, no es respecti la normativa estatal que en resulti 
d’aplicació.

D’acord amb el que acabem d’exposar, l’apartat 5 de l’article 2 del Projecte de llei 
no vulnera la Constitució ni l’Estatut.

6. A l’últim, l’apartat 6 de l’article 2 del Projecte prescriu que:
«L’Agència [...] ha de col·laborar amb els organismes judicials i policials d’acord 

amb el que estableix la normativa vigent. En l’exercici de les seves funcions, l’Agèn-
cia s’ha de coordinar amb els cossos policials i de seguretat pública, sens perjudici 
de les funcions pròpies del departament competent en aquesta matèria. En especial, 
l’Agència s’ha de coordinar amb els cossos policials per a la ciberseguretat i protec-
ció dels sistemes d’informació policials, d’acord amb les competències que els dits 
cossos tenen reconeguda en aquesta matèria.»

Els dubtes que la sol·licitud manifesta sobre aquest apartat 6 són els mateixos, en 
allò que és essencial, que els que han estat formulats respecte de l’apartat 4, lletra e. 
Per tant, els donem aquí per reproduïts.

Aquest precepte, de la mateixa manera que fa la lletra e de l’apartat 4, també in-
trodueix la col·laboració com a principi de funcionament ordinari de l’ACC amb el 
que el Projecte denomina «els organismes judicials i policials».

Doncs bé, com a principi general informador de l’actuació de l’Agència, la col-
laboració tampoc no ha de merèixer aquí cap retret. En aquest sentit, per justificar 
aquesta afirmació ens remetem al que hem exposat anteriorment respecte de la fun-
ció de suport de qualsevol autoritat competent en matèria de ciberseguretat de la 
lletra e del Projecte, fent especial esment d’allò que hem dit respecte de la col·labo-
ració amb les autoritats judicials, en el marc de les competències respectives. Addi-
cionalment, la norma mateixa incorpora un seguit de clàusules sobre l’observança 
de la normativa aplicable i el respecte a l’àmbit d’actuació dels cossos policials i de 
seguretat competents en la matèria afectada.

En conclusió, l’apartat 6 de l’article 2 del Projecte de llei no vulnera la Consti-
tució ni l’Estatut.

Atesos els raonaments continguts en els fonaments jurídics precedents, formu-
lem les següents
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Conclusions
Primera. La lletra c de l’apartat 4 de l’article 2 del Projecte de llei de l’Agència 

de Ciberseguretat de Catalunya no és contrària a l’Estatut ni la Constitució, si s’in-
terpreta en els termes exposats en el fonament jurídic tercer, apartat 4.C, d’aquest 
Dictamen.

Adoptada per unanimitat.

Segona. La lletra g de l’apartat 4 de l’article 2 del Projecte de llei vulnera els ar-
ticles 164.5 EAC i 149.1.29 CE.

Adoptada per unanimitat.

Tercera. La resta de preceptes del Projecte de llei sol·licitats no són contraris a 
l’Estatut ni a la Constitució.

Adoptada per unanimitat.

Aquest és el nostre Dictamen, que pronunciem, emetem i signem al Palau Cen-
telles en la data indicada a l’encapçalament.

Àlex Bas Vilafranca, conseller secretari (e. f.) del Consell de Garanties Estatu-
tàries,

Certifico que el present exemplar és còpia autèntica de l’original, el qual és a 
l’arxiu al meu càrrec.

Barcelona, 29 de juny de 2017
Vist i plau, 
El president (e. f.), Joan Egea Fernàndez
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	Proposta d’audiència en ponència de Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèr
	352-01651/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marc Pifarré i Estrada, secretari general de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de prote
	352-01652/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
	352-01653/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de David Saldoni, alcalde de Sallent, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
	352-01654/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
	352-01655/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Rabasseda, alcalde d’Arenys de Munt, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
	352-01656/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Juli Fernàndez, alcalde de Sabadell, amb relació a la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
	352-01657/11
	Sol·licitud
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